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Święto mamy 



1. Gimnastyka poranna  

1. Słonko świeci — deszcz pada. 
Na hasło: „Słonko świeci!" — dziecko chodzi w różnych kierunkach po pokoju, a na zawołanie: „Deszcz pada!" — 
biegnie pod ścianę i staje prosto (całym ciałem przylega do powierzchni ściany). 
 
2.Kwiaty rosną, kwiaty więdną. 
Kwiaty zwiędły -  dziecko w przysiadzie podpartym; kwiaty rosną po deszczu – dziecko powolnie prostuje się do stania  
 
3. Bocian brodzi po łące. 
Dziecko maszeruje  z wysokim unoszeniem kolan, staje na jednej nodze i naśladowanie klekot bodka: „Kle-kle-kle". 
Wykonujemy dwiczenie na zmianę na zmianę: chód i stanie jednonóż na prawej i lewej nodze. 
 
4. Koniki.  
Dziecko biega i chodzi w różnych kierunkach — konik biegnie kłusem i idzie stępa. 



2. „Moja mama” – posłuchaj wiersza D.Kossakowskiej, czytanego przez Rodzica. 
 
Uśmiech mojej mamy najpiękniejszy w świecie. 
Drugiej takiej samej nigdzie nie znajdziecie. 
Moja mama lubi, skakad przez kałuże, 
kiedy z nieba lecą krople deszczu duże. 
Moja mama lubi, rano kiedy wstanie, 
zrobid swoim dzieciom przepyszne śniadanie. 
Moja lubi śpiewad różne kołysanki, 
o gwiazdach na niebie i o kocie Hanki. 
A moja mamusia jest bardzo kochana, 
przytula mnie czule wieczorem i z rana. 
Wszystkie nasze mamy mocno nas kochają. 
Uśmiech, czułe serce dla swych dzieci mają. 
Więc my dzisiaj razem życzenia składamy. 
Niechaj w zdrowiu, szczęściu żyją nasze mamy. 



Odpowiedz na pytania dotyczące wiersza: 
 
- Co lubią robid mamy, przedstawione w wierszu? 
- Z jakiej okazji składamy mamom życzenia w maju? 
- Czego życzymy mamom w dniu ich święta? 

3. „Wesoło i smutno” – dwiczenie muzyczno- ruchowe 
Posłuchaj muzyki. Przy muzyce wesołej podskakuj, śmiej się. Przy zmianie nastroju muzyki 
– zaprezentuj smutek. https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y


4. Zapoznaj się z melodią i słowami piosenki. Naucz się jej na pamięd i zaśpiewaj swojej mamie. 
https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA  

Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime - Śpiewające Brzdące  
 
1. Usiądź mamo przy mnie blisko 
 i posłuchaj tych słów.  
Ty z pewnością wiesz to wszystko, 
 jednak powiem ci znów.  
 
Ref. Kocham cię, ti amo, je t'aime 
 i nie pytaj mnie dlaczego tak jest.  
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą, kochaną, 
 jedyną na zawsze i kochasz mnie też. (2x)  
 
2. Popatrz mamo w moje oczy,  
ujrzysz w nich miłośd mą.  
Nawet bardzo późno w nocy  
śpiewad będę ci to  
 
Ref. Kocham cię, ti amo, je t'aime 
 i nie pytaj mnie dlaczego tak jest.  
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą, kochaną,  
jedyną na zawsze i kochasz mnie też. (2x)  

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


5. „Jaki prezent sprawi mamie radość?” – rozmowa. 
Odpowiedz na pytanie: „Jak myślisz, jaki prezent sprawiłby radośd Twojej Mamie?” 
 
6. Laurka dla mamy – praca plastyczna 
- przygotuj bazę pod laurkę – biały brystol (albo kartkę z bloku) A5 zegnij na połowę. 
- Wytnij z kolorowego papieru kwiaty. 
- Przyklej wycięte elementy na kolorową kartkę formatu 9cm x 12cm  
- gotową kartkę z kwiatami przyklej na białą bazę. 
- Spróbuj napisad na laurce „Kochanej Mamie” 
 
Możesz wykonad inną laurkę według własnego pomysłu. 


