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Dziś obchodzimy DZIEŃ MAMY 

 Prosimy Rodziców o wspólne wykonanie                     

z dziećmi pracy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tralala dla mamy i taty – nauka piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu10fUq1r_w 

 

Tralala dla mamy i taty                                                                                                          
sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak 

 

Moja mama jest kochana, 

moja mama wszystko wie. 

Kiedy do mnie się uśmiecha, 

tak zaśpiewam jej. 

Ref.: Tralala, trampampam, 

najpiękniejszą mamę mam. 

Tralala, trampampam, 

zaraz mamie buzi dam. 

W domu, w sklepie, na spacerze 

z moim tatą nie jest źle. 

Gdy prowadzi mnie za rękę, 

to uśmiecham się. 

Ref.: Tralala, trampampam, 

wspaniałego tatę mam. 

Tralala, trampampam, 

mamie, tacie buzi dam. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu10fUq1r_w


 Wiosenne kwiaty - usprawnianie percepcji wzrokowej , ćwiczenie  małej motoryki. 

     Rodzic kładzie przed dzieckiem ilustracje kwiatów, podzielonych i pociętych na 

trzy części. Dziecko próbuje złożyć obrazki i nazwać kwiaty, określić ich wygląd. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Moja mama – rozwijanie mowy przez swobodne wypowiadanie się o swojej mamie.            

     Dziecko porusza się w rytm dowolnej muzyki. Gdy muzyka cichnie wymienia 

czynności wykonywane przez mamę i je naśladuje. Następnie dziecko przedstawia 

swoją mamę: jak się nazywa, gdzie pracuje, jak spędza z nim czas. 

 

Niespodzianka - nabywanie umiejętności pracy z gliną . 

     Rodzic daje dziecku kawałki gliny ( lub plasteliny ). Dziecko ugniata ją i ogrzewa     
w dłoniach. Robi placuszki o grubości minim. o ,7 mm. Pośrodku placuszka  
przykłada swoją dłoń z rozszerzonymi palcami, drugą dłonią przygniata po kolei 
każdy palec, a także środkową częścią dłoni, a wokół  niej odciska fragmenty gałązek 
tui . Tak przygotowane płytki dziecko odkłada  do wyschnięcia . 

 

Jajo – usprawnienie narządów mowy, ćwiczenie pionizujące język. 

     

Lala Jula jajo lula , 

Lula jajo , lala Jula . 

Delikatnie jajem buja , 

bo w tym jaju sobie lula 

Smok Alojzy , kawał zbója . 

Jak się zbudzi zacznie hulać . 

 

    Dziecko otrzymuje woreczek – to jego jajo. Dziecko kołysze woreczkiem na boki               
i śpiewa: lu-li, lu-li, lu-li, lu-li, la-la-la, nasłuchując czy smok Alojzy śpi. Podrzuca 
woreczkiem, łapie oburącz, wałkuje dłońmi i cały czas nuci kołysankę .  

 

 

 

 Niespodzianka- zapakowanie prezentu dla mamy. 

     Dziecko, przy pomocy jednego rodzica lub innego członka rodziny przygotowuje 
prezent. Pakuje uprzednio wykonane płytki gliniane do torebek celofanowych, 
zawiązuje ozdobną wstążką a na torebce nakleja swoje imię.  

 



,,Laurka dla mamy’’- praca plastyczna                                                                                                                                    
Wyklej plasteliną. 

 

WSZYSTKIM MAMOM ŻYCZYMY WSZYSTKIEGO 

NAJLEPSZEGO W DNIU ICH ŚWIĘTA! 



 

 


