
Witam serdecznie! 

Wielkimi krokami zbliża się święto z okazji Dnia Mamy.  Zachęcam dzieci do obejrzenia 
bajki „Przygody Bolka i Lolka”, której to bohaterzy szykują prezenty dla swojej mamy: 
https://www.youtube.com/watch?v=HmRyt0smJts . Życzę wesołej zabawy i wiele miłych 
niespodzianek. 

Pozdrawiam 

Kasia Klarkowska 

 

Na dobry początek dziecko opowiada o swojej mamie:  Jaka jest moja mama? Jak wygląda 
moja mama? Czym interesuje się moja mama? Za co kocham swoją mamę? 

Następnie proponuję zabawy: 

- zabawa z elementami równowagi „Zanieś jabłko mamie”. Dziecko ma za zadanie zanieść 
dla mamy jabłko na talerzyku pokonując po drodze slalom i różne przeszkody. /Przeszkody 
oraz slalom Rodzic przygotowuje według własnego pomysłu./  

- zabawa naśladowcza „Pomagamy mamie”. Dziecko naśladuje ruchem i gestem czynności, 
które przedstawiają,  co możemy robić z mamą np. tańczyć, sprzątać, gotować, podlewać 
kwiaty, grać w piłkę, jeździć na rowerze itp.  

W dalszej kolejności czytamy dziecku wiersz „Serca dla mamy” ( zachęcam dziecko do nauki 
wiersza na pamięć). 

Mamo, to są serduszka dla Ciebie, 

Serduszka duże i małe. 

A w środku napis ukryty, 

Że kocham Cię stale.  

Dziecko wspólnie z Rodzicami  wycina serca z kolorowego papieru. Przelicza je. (załącznik 
nr 1 – szablon serca) 

Następnie dzieci tworzą pracę plastyczną „Laurkę dla mamy”. Do zaprojektowania laurki 
wykorzystajcie wcześniej wycięte serduszka. W trakcie wykonywania laurki posłuchajcie 
piosenki pt. „Buziak”  https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U. 

 

Na koniec zapraszam do ćwiczeń logopedycznych.  Dzieci wykonują ćwiczenia wg 
wskazówek: 
- Całuski dla mamy; 
- Obraz dla mamy (okrężne ruchy języka wokół warg– rysowanie słońca); 
- Szeroki uśmiech dla mamy (mocne rozciąganie warg na boki); 
- Minki mamy (dzieci pokazują mimiką różne stany emocjonalne mamy: smutek, radość, 
  złość, zdziwienie) 
 
Dla chętnych Rodziców proponuję wykonanie masażu na plecach dziecka. 



Kochana córko/ kochany synku (rysujemy serce i wykrzyknik) 
Uśmiechnij się do mnie wesoło (rysujemy uśmiech) 
Zróbmy razem duże koło (rysujemy koło) 
Poskacz ze mną w kałuży (pukanie paluszkami) 
Szczególnie po wielkiej burzy (rysujemy błyskawicę) 
Narysujmy razem słonie (powoli kroczymy wewnętrzną stroną dłoni) 
Małe żółwie, może konie (szybko, z wyczuciem stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści) 
Piękny bukiet zrobię sam/sama (rysujemy kwiatka) 
I w prezencie Tobie dam (przytulamy dziecko siedzące przed nami). 
 
Zapraszam również do kolorowania ( załącznik nr 2, 3, 4, 5) 


