
PONIEDZIAŁEK – 18.05.2020 r.                      

Temat dnia: Moja mama. 

1. Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem

czerwonych klocków.

Rodzic układa przed dzieckiem na dywanie

serce z czerwonych klocków. Dziecko odwzorowuje ten kształt, układając 

go ze swoich klocków. R. pokazuje dziecku również ilustracje 

przedstawiające serce (załącznik poniżej). Pyta dziecko, czy wie, czego 

symbolem jest serce. 

2. Ekspresja słowna „Moja mama”.

Dziecko siedzi na dywanie i opowiada o swojej mamie (np. jaki 

mama ma kolor oczu, włosów, co lubi robić) . 

3. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Pomagamy mamie”.

Rodzic pyta dziecko, jakie czynności w domu wykonuje mama lub 

babcia. Następnie prosi, aby pokazało, jak pomaga swojej mamie (babci) 

w domowych obowiązkach. Przy dźwiękach bębenku dziecko bawi się – 

wesoło biegając po pokoju. Na przerwę w grze naśladuje czynności, jakie 

wymieni R., np.: odkurzanie, ścieranie kurzy, rozwieszanie prania, 

gotowanie. 

        



4. Słuchanie wiersza H. Łochockiej „Obrazek dla mamy”.

        

5. Rozmowa na temat wiersza.

– Co dziewczynka namalowała na obrazku?

– Jak wygląda mama na obrazku?

– O czym jeszcze dziewczynka chciała powiedzieć swojej mamie?

Rodzic pokazuje dziecku ilustracje przedstawiające mamę i dziecko 

podczas wspólnego wykonywania różnych czynności. Dziecko omawia te 

ilustracje, a następnie mówi, co lubi robić ze swoją mamą (załącznik 

poniżej). 

6. Zabawa ruchowa „Korale dla mamy”.

Rodzic rozkłada na dywanie czerwone kulki z papieru. Przy 

dźwiękach tamburynu dziecko biega między kulkami. Na przerwę w grze 

zatrzymuje się i zbiera jak najwięcej kulek. Następnie tworzy z nich na 

dywanie korale dla mamy. Zabawę wykonujemy tylko raz. 



7.  Wykonanie zadnia z KP.

Rodzic wycina elementy obrazka , a dziecko układa je w całość. 

Następnie wypowiada się na temat ułożonego obrazka i przykleja go na 

kartkę z bloku technicznego (załącznik poniżej)

8. Zabawa ruchowa „Tyle samo razy”.

 Dziecko stoi na dywanie. R. uderza w bębenek określoną liczbę razy

i mówi nazwę czynności, np.: Klaszczemy (tupiemy, podskakujemy, 

kucamy) – dziecko liczy, ile było uderzeń w bębenek, i tyle razy wykonuje

czynność podana przez R. 

9. „Sukienka dla mamy” – rozwijanie sprawności manualnej.

Dziecko wycina dowolne kształty, a następnie nakleja je na 

konturowy rysunek sukienki, projektując sukienkę dla swojej mamy 

(załącznik poniżej). 

10.  Zabawa odtwórcza „Lustereczko”.

Dziecko dobiera się w parę z Rodzicem. Rodzic pokazuje dowolną 

czynność lub minę, a  dziecko go naśladuje i odwrotnie. 

                                                  



                   



      

              

  

  

  





    

      

       

                    



            


