
Witamy dzieciaki i oczywiście Rodziców też witamy. Jak myślicie na jaki temat 

będziemy rozmawiać dziś?? 

 
Rozwiążcie zagadkę, odpowiedź będzie tematem dnia dzisiejszego. 
 

 
 
Kto nas kocha tak jak nikt 
i ochrania całym sercem? 
I do kogo można przyjść 
z każdym smutkiem jak najprędzej? 
 
 
 
 
 
 
 
Tak oczywiście dziś porozmawiamy o mamie. Czy wiecie dlaczego?? Dziś jest 

26 maja- to dzień w którym obchodzimy Dzień Matki. 

 

                                  
 



Przeczytajcie głośno wyraz 

mama 
 
 

 
Jak możemy jeszcze zwracać się do mamy? 
 
 
 

 mama 
 mamusia 
 mamunia 
 mamuśka 
 mamcia 
 matula 
 mamuś 

 
 
 
 

podzielcie wszystkie te wyrazy na sylaby z jednoczesnym klaskaniem, dzieci 

starsze podzielcie na głoski wyraz mama i mamuś. 

 

„Jak ma na imię  i co lubi robić Wasza mama?”– powiedzcie głośno imię mamy          

i pokażcie ruchem czynność, którą lubi wykonywać. 

 

 

Wysłuchajcie wspólnie z mamusiami piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-

4Va4g&fbclid=IwAR16p01wnFKYQ1WnoO3BnUrjcMIhZ2jwbuFZPrZkao2euFfSw

eeg5uZ-NnU 

 

za każdym razem, kiedy usłyszycie słowa refrenu uformujcie serce z dłoni                 

i unieście je do góry. 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g&fbclid=IwAR16p01wnFKYQ1WnoO3BnUrjcMIhZ2jwbuFZPrZkao2euFfSweeg5uZ-NnU
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g&fbclid=IwAR16p01wnFKYQ1WnoO3BnUrjcMIhZ2jwbuFZPrZkao2euFfSweeg5uZ-NnU
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g&fbclid=IwAR16p01wnFKYQ1WnoO3BnUrjcMIhZ2jwbuFZPrZkao2euFfSweeg5uZ-NnU


1.Kiedy mija noc i dzieo nastaje,  

Zawsze mówisz mi - witaj kochanie.  

Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 

 Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję.  

Proszę otwórz serce swe,  

Niech w nie wpadną słowa te,  

Które Tobie teraz ja,  

Podarowad właśnie chcę. 

 

 Ref. Jesteś mamo skarbem mym,  

Kocham Ciebie z całych sił.  

Jesteś wszystkim tym co mam,  

Wszystko Tobie jednej dam. (2x)  

 

2. Kiedy mija dzieo i noc nastaje,  

Mówisz - miłych snów, moje kochanie. 

 Po czym tulisz mnie, czule całujesz,  

Więc  zaśpiewam Ci, to co ja czuję. 

 Proszę otwórz serce swe, 

Niech w nie wpadną słowa te,  

Które Tobie teraz ja, 

 Podarowad właśnie chcę.  

 

Ref. Jesteś mamo skarbem mym,  

Kocham Ciebie z całych sił. 

 Jesteś wszystkim tym co mam,  

Wszystko Tobie jednej dam. (2x) 

 
 

Czas na Wasze miłe słówka dla mamy. Powiedzcie za co ją kochacie, kończąc 

zdanie  „Kocham moją mamę za to, że...”.  

Następnie powiedzcie jej coś miłego „ Kochana mamusiu………”,  

na koniec powiedzcie mamie jak możecie jej dziś pomóc, jaką niespodziankę jej 

zrobić kończąc zdanie „ Mamusiu dziś………..”. 



Po tych wszystkich miłych słówkach Wasze mamusie są na pewno bardzo 

uśmiechnięte i szczęśliwe, jest im bardzo miło, a może w oku mamy zakręciła 

się łezka szczęścia??? 

Spójrzcie jak odpowiedziały na to pytanie inne dzieci. 

 

 

Macie ochotę troszkę potańczyć? Poproście rodziców aby ponownie włączyli 

Wam piosenkę o mamie, tańczcie swobodnie w jej rytm po pokoju, możecie do 

tańca wykorzystać chustki, lub zaprosić do wspólnego tańca mamę.  

 

Zmęczyliście się na pewno tańcem, poćwiczymy więc sobie troszkę wasze 

buzie i języczki. 

a. Całuski dla mamy (wargi mocno ściągnięte do przodu, lekko się rozchylają) 

b. Obraz dla mamy (okrężne ruchy języka wokół warg– rysowanie słońca) 

c. Szeroki uśmiech dla mamy (mocne rozciąganie warg na boki) 

d. Minki mamy (dzieci pokazują mimiką różne stany emocjonalne mamy: smutek, 

radość, złość, zdziwienie) 

 

 

Wykonajcie proszę karty pracy 

Karta pracy, cz. 4, s. 50- Kolorowanie rysunku bukietu dla mamy. Rysowanie po 

śladzie drogi Olka i Ady do mamy. 

Karta pracy, cz. 4, s. 51- Odwzorowanie kwiatków dla mamy. Rysowanie po 

śladach rysunków róż. 

Pewnie każdy z Was chce coś podarować swojej mamusi. Zróbcie więc dla 

mamy na przykład laurkę, możecie wykorzystać do tego pracę z wyprawki 

lub papier kolorowy, mazaki, klej i ozdobić ją dowolnie, wyciąć serce, kwiaty 

lub to co sprawi Waszej mamie przyjemność. Możecie również wykorzystać 

gotowe wzory laurek zamieszczone poniżej, pomalować je, zgiąć na pół, w 

środku spróbujcie napisać coś dla mamy. Możecie wykonać również piękną 

malowankę lub narysować portret mamy w ramce lub sercu albo wykonać 

puchar. Wśród propozycji każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. 



















 

 

 



Na koniec dla chętnych dzieci bajeczka, oczywiście o mamie  

https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU 

 

 

Poniżej kilka propozycji kart pracy od nauczyciela wspomagającego.               

               

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU


 

Przeczytaj napis, pomaluj mamę patyczkiem do ucha umoczonym w farbie. 

Jaki kolor włosów ma mama? 

 

 



 

 



 



 

 


