
Witajcie Dzieciaki  
 

Dziś Dzień Mamy! 

Postaraj się, aby cały był wypełniony niespodziankami, 

całuskami, przytuliskami i uśmiechami. Jeśli potrafisz: 

przygotuj śniadanko dla mamy, wyczaruj dla mamusi 

domowy salon piękności i zrób jej piękny makijaż, wręcz 

laurkę. Powiedz Mamusi za co ją kochasz, a na 

dobranoc opowiedz jej piękną bajkę. 
 

 

 



1. Rozwiążcie zagadkę : 

 

Kto nas kocha tak jak nikt 

i ochrania całym sercem? 

I do kogo można przyjść 

z każdym smutkiem jak najprędzej? (mama) 

 

 
 

 

2. Zapraszam do wysłuchania wiersza Elżbiety Tarczyńskiej pt. 

„Dzień Mamy” 

Kocha nas nad życie 

I o nas się troszczy, 

Gdy jesteśmy mali 

I gdy już dorośli. 



Pamiętajmy o tym, 

Nie tylko od święta, 

Jak pięknie wygląda, 

Gdy jest uśmiechnięta. 

Uśmiech na Jej twarzy, 

Będzie często gościł, 

Jeśli nie sprawimy, 

Jej żadnej przykrości. 

Pokażmy na co dzień, 

Jak mocno kochamy,  

Bo nie ma na świecie, 

Takiej drugiej mamy. 

Pytania do wiersza: 

- O kim jest wiersz? 

- O czym musimy pamiętać? 

- Jak myślicie dlaczego mama jest taka ważna? 

 

3. Kwiatki mamy” – zagadka matematyczna Dzieci dowiadują się, 

że mama dostała piękny bukiet kwiatów (7) i chce je ułożyć w 

dwóch wazonach. Jak może je podzielić? Dzieci układają 

kwiatki na różne sposoby, pod wazonem przyporządkowują 

cyfrę, która oznacza ile kwiatków jest w wazonie, między 

cyframi wstawiają znak porównywania : <, >, =. Przekonują się, 

że choć układ kwiatów się zmienia, ich liczba jest wciąż taka 

sama. 

 

4. Wysłuchajcie razem z Waszymi Mamusiami piosenkę 

Śpiewających Brzdąców: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA 

 
I. Usiądź mamo przy mnie blisko 

I posłuchaj tych słów, 

Ty z pewnością wiesz to wszystko, 

Jednak powiem to znów. 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA


 

Ref. Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

 

II. Popatrz mamo w moje oczy 

Ujrzysz w nich miłość mą. 

Nawet bardzo późno w nocy 

Śpiewać będę Ci to. 

 

Ref. Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

 

 

Jeśli chcecie możecie spróbować zaśpiewać mamie tą piosenkę, 

przyłączcie się zwłaszcza w refrenie. Waszym Mamusiom będzie 

bardzo miło!  

 

 

5. 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...........” 

 



6. Przed nami praca plastyczna- bukiet dla Mamy: 

 

 

Do wykonania bukietu ala tulipanów potrzebujemy: 

• Klej 

• Nożyczki 

• Kokardka lub inne ozdoby 

• Zielony i czerwony karton 

• Szablon do odrysowania serc 

1. Z kartonu zielonego wycinamy 2 długi paski jeden 12 drugi 18 

cm i przecinamy co 5 mm, po całej długości zostawiając ok. 5 

cm od końca, robiąc paseczki. Po przecięciu rolujemy je razem, 

krótszy na zewnątrz spinamy zszywaczem. 

 

 



 

2. Na jeden kwiatek potrzeba 5-6 serc, które sklejamy ze 

sobą.  Zaginamy na połowę serduszko a potem sklejamy po 

kolei,  po jednej połówce serca. Na zielonych łodyżkach 

doklejamy przygotowane wcześniej kwiatki z serc. 

 

 
 

3. Na koniec robimy opaskę z zielonego brystolu, naklejając go na 

łodygi, przewiązujemy kokardkę, my dołączyliśmy 2 serduszka 

w kropeczki i zieloną kokardę. 

 

 
 



4. Po przyklejeniu wszystkich kwitów ozdabiamy bukiet.  

 

 
 

7. Dziś do wykonania karty pracy cz. 4 s. 52-53. 

8. Poniżej znajdziecie kolorowanki dla chętnych oraz dyplom 

supermamy, który można wydrukować  

 

Przesyłam moc buziaków 

Ciocia Agata 



 



 



 



 

 



 

 



 



 


