
TEMAT TYGODNIA: „ Święto Mamy i Taty”. 

1 dzieo – poniedziałek – „Kwiatek dla mamy”. 

1. „Jesteś mamo skarbem mym”. – nauka słów i melodii piosenki. 

„Jesteś mamo skarbem mym” 

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 
 
Jesteś mamo skarbem mym, 
Kocham Ciebie z całych sił 
Jesteś wszystkim tym co mam, 
Wszystko Tobie jednej dam 
 
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 
 
 
Jesteś mamo skarbem mym, 
Kocham Ciebie z całych sił 
Jesteś wszystkim tym co mam, 
Wszystko Tobie jednej dam 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

2. „Zgadnij, kto to?”- zagadki. Rodzic czyta dziecku rymowanki, dziecko stara się je odgadnąd. 

Kto nas kocha tak jak nikt 

i ochrania całym sercem? 

I do kogo można przyjśd 

z każdym smutkiem jak najprędzej?   (mama) 

Jest córką mamy i taty, 

bawi się lalkami, nie samochodami, 

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


jest starsza lub młodsza. 

To moja kochana … .   (siostra) 

Oto niezwykle łatwa zagadka. 

Kim jest dla Ciebie syn Twego dziadka?   (tata) 

3. „Jak Tomek pomagał mamusi” – zapoznanie z opowiadaniem B. Forma. 

Rodzic czyta opowiadanie, dziecko uważnie słucha. 

„Jak Tomek pomagał mamusi”. 
 

  
Tomek wracał z przedszkola do domu. Prawie wcale się nie odzywał. W przedszkolu pani 
rozmawiała z dziedmi o tym, co to znaczy byd samodzielnym. Tomek potrafił pięknie złożyd 
swoją bluzę. Już w czasie wakacji dwiczył to z mamusią. W przedszkolu zawsze odkładał 
zabawki na swoje miejsce. Ale czy tak naprawdę w domu zawsze wszystko robi sam? 
  
- Od dzisiaj będzie inaczej - postanowił.  
  
Kiedy tylko wszedł do domu równo ustawił swoje buty w przedpokoju. Poskładał ubrania, 
umył starannie ręce i usiadł do stołu. Podczas jedzenia wcale nie poplamił bluzy. Potem 
układał książki na swojej półce i pomagał mamusi w pieczeniu ciasta. Wieczorem, kiedy leżał 
w łóżku do pokoju weszła mamusia. Usiadła na brzegu łóżka i delikatnie pogłaskała go po 
głowie. 
  
- Bardzo mi dzisiaj pomogłeś. Nigdy nie myślałam, że tyle rzeczy potrafisz zrobid sam. Myślę, 
że zawsze mogę na ciebie liczyd. 
  
Tomkowi zrobiło się bardzo miło.  
  
- Kocham cię mamusiu. Naprawdę będę się starał. 
  
Rodzic zadaje dziecku pytania: Co postanowił Tomek wracając z przedszkola? W jaki sposób 
Tomek pomógł mamie? Jak mama zareagowała na pomoc? Czy ty pomagasz swojej mamie? 
Kiedy? W czym wyręczasz swoją mamę? 
 
4. „Kocham mamę” – rozmowa na temat relacji dziecka z mamą. 
Dziecko kooczy rozpoczęta zdania: 
Moja mama ma na imię……. 
Moja mama jest……. 
Moja mama ma …… 
Moja mama lubi….. 
Moja mama gotuje pyszne…. 
Z moją mamą lubię….. 
Kocham moją mamę, bo….. 
 
5. „Ciasto” – zabawa dziecka z mamą. 



https://www.youtube.com/watch?v=JbQFBE6_iOY 
 
6. „Ramka dla mamy” – praca z W.50 
Potrzebne będą: 
- zdjęcia dziecka z mama 
- klej 
- karta W.50 
Wspólne wykonanie zadania. 
 
7. „Pięta, kciuk” – wspólna zabawa dziecka z mamą 
„Pięta, kciuk” 
Pięta, kciuk, pięta, kciuk i klaszczemy 
Pięta, pięta, młynek, młynek i tupiemy. 
Pięta, kciuk, pięta, kciuk i klaszczemy 
A na koniec ręce w górę, wirujemy 
Pięta, kciuk, pięta, kciuk i klaszczemy 
Pięta, pięta, młynek, młynek i tupiemy. 
Pięta, kciuk, pięta, kciuk i klaszczemy 
A na koniec ręce w górę, wirujemy 
 
La, la, la,….. 
 
Łokied, nos, łokied nos i klaszczemy 
Łokied, łokied, młynek, młynek i tupiemy 
Łokied, nos, łokied nos i klaszczemy 
A na koniec ręce w górę, wirujemy. 
Łokied, nos, łokied nos i klaszczemy 
Łokied, łokied, młynek, młynek i tupiemy 
Łokied, nos, łokied nos i klaszczemy 
A na koniec ręce w górę, wirujemy. 
 
La, la, la…… 
 
W górę, w dół, w górę, w dół i klaszczemy  
W górę, w górę, młynek, młynek i tupiemy 

W górę, w dół, w górę, w dół i klaszczemy  
A na koniec ręce w górę, wirujemy. 

W górę, w dół, w górę, w dół i klaszczemy  
W górę, w górę, młynek, młynek i tupiemy 

W górę, w dół, w górę, w dół i klaszczemy  
A na koniec ręce w górę, wirujemy. 

La, la, la…… 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g 

https://www.youtube.com/watch?v=JbQFBE6_iOY
https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g


8. „Moja mama” – praca plastyczna dowolną techniką. Dziecko rysuje lub maluje portret 
swojej mamy. 

Można również pokolorowad obrazek: 

https://www.e-kolorowanki.eu/kartki-okolicznosciowe/dzien-mamy-kolorowanka/ 
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