
Drodzy Rodzice i Dzieci.  
 

Witam Was serdecznie. Przed nami ważne dla dzieci święto – Dzień Mamy.  

W tym tygodniu będziemy się do niego przygotowywać. Nauczymy się 

wierszyka, piosenki, wykonamy piękne laurki. W ten sposób przedszkolaki 

podziękują swoim kochanym Mamą w dniu ich święta za trud włożony w ich 

wychowanie, miłość,  wsparcie oraz dobre słowo.  

Serdecznie dziękuję za nadsyłane zdjęcia i informację o tym jaj radzicie sobie 

w tym trudnym czasie. Mile widziana dalsza współpraca i zdjęcia  

z wykonywanych różnorodnych czynności umilających dzieciom pobyt  

w domu.  

 

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłej zabawy. 

p. Marika 
 

CEL WIODĄCY: : Wspieranie całościowego rozwoju dziecka poprzez wzmacnianie więzi 

uczuciowej między dziećmi i rodzicami. 

 

PPWP: 25 

Dziecko: 

- wzmacnia więzi emocjonalne z mamą, 

- pielęgnuje tradycję świętowania „Dnia Matki”, 

− okazuje szacunek osobom starszym,  

− obdarowuje mamę własnoręcznie wykonanymi prezentami,  

− wzmacnia  relację dziecko – rodzic, poprzez uczestnictwo we wspólnej zabawie. 

 

TERMIN REALIZACJI: 18.05.2020Rr. – 22.05.2020r. 

Poniedziałek 18.05.2020r. 

1. Wierszyk-życzenia dla mamy. Zachęcam dzieci do nauczenia się wierszyka na pamięć 

i wyrecytowania go 26 maja dla Mamy. 

 

Kochana Mamo! 

Niech ten radosny dzień 

na zawsze Twe troski odsunie w cień. 

Niech się śmieje do Ciebie cały świat, 

blaskiem szczęśliwych i długich lat! 

 

2. Gra memory rodzina. 

 

https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/pamiec-uwaga-

spostrzegawczosc/1/memory-rodzina 
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3. Taniec z mamą przy piosence ,,gdy brzmi piosnka tańczyć chcę” 

 

https://chomikuj.pl/izabelakacz/PIOSENKI+DLA+PRZEDSZKOLAK*c3*93W/Piose

nka+Ta*c5*84cz+ze+mn*c4*85,4514424661.mp3(audio) 

 

Wtorek 19.05.2020r. 

1. Nauka piosenki dla mamy – do wyboru. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

 

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

 

2. ,,Jak się czuje mama?”- rozpoznawanie i nazywanie emocji przedstawionych w filmie, 

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: ,, Z jakiego powodu mama ma taki nastrój?”, ,, 

,,Co się mogło wydarzyć wcześniej?”. 

 

https://vimeo.com/407510870/483468933a 

 

3. Ćwiczenia ruchowe w parach mama – dziecko. 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

 

4. Matematyczna karta pracy – korale. Przeliczanie, posługiwanie się pojęciami: więcej, 

mniej.  

 

https://zapodaj.net/75a324549b3c5.jpg.html 

 

Środa 20.05.2020r. 

1. Jakie zawody wykonują wasi rodzice, czym się zajmują, jak nie wiecie zapytajcie Ich 

koniecznie...A wy kim chcielibyście zostać w przyszłości? 

Macie już jakieś pomysły? Spróbujcie narysować - Kim chciałbym zostać w przyszłości?, 

zróbcie zdjęcie i przyślijcie. 

2. Matematyczna orientacja w przestrzeni 

 

https://1.bp.blogspot.com/9zVe2W5woU/XnZ0KcwmzMI/AAAAAAAASAM/HGIH

2T4CwY4SgTbXVEHK5IAgW96szzgdQCEwYBhgL/s1600/2E33D817-60D5-443A-

9112-F9D23B1E4777.jpeg 

 

3. Zabawy muzyczno – ruchowe wg pomysłu dzieci do ich ulubionej piosenki. 

Kształtowanie kreatywności oraz poczucia rytmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&list=PLh-

uyy44bPNrFVXi0_3iSvHMPLVPEIMht 
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Czwartek 21.05.2020r. 

1. Wykonajcie  z makaronu korale dla mamy. 

 

2. Wypowiedzi dzieci o mamie – rodzice wpisują odpowiedzi 

https://i.pinimg.com/736x/bb/74/01/bb7401b6a0e7d5364461b129b8057134.jpg                  

- 4 latki 

https://nowowydane.pl/media/k2/items/cache/78c4d1a4ab0f57a2e2416de2293adb63_XL.

jpg                      5-latki 

3. Zabawy z mamą. 

https://wordwall.net/pl/resource/1337718/dzie%C5%84-mamy 

 

Piątek 22.05.2020r. 

1. Laurka dla mamy – wg pomysłu dzieci, poniżej kilka inspiracji – wierzę w Waszą 

kreatywność i z niecierpliwością czekam na zdjęcia. 

   

2. Zabawy logopedyczne 

http://przedszkolejenin.pl/wp-content/uploads/2020/03/Gimnastyka-buzi-i-

j%C4%99zyka.pdf 

 

3. Kodowanie – zaprowadź dzieci do rodziców.  

 

https://zapodaj.net/fdde8d2b2cf60.jpg.html 

 

4. Ćwiczenia gimnastyczne. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/928201/sportowe-ko%C5%82o-fortuny 

 

Miłej zabawy i powodzenia. 
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