
GRUPA 2 

Drogie Dzieci!  

W tym tygodniu zapraszamy Was na zabawy i zadania związane z tematem 
Święto Mamy. 

Poniżej znajdziecie propozycja różnych aktywności związanych z tą tematyką.  

Życzymy Wam świetnej zabawy.    
  

PONIEDZIAŁEK 

Życzenia dla Mamy. Spróbuj nauczyć się  proszę życzeń w postaci wiersza. 

Proponujemy poniższy wiersz: 

Kochana Mamo, najlepsza w kosmosie 

Niech szczęście zawsze brzmi w Twoim głosie 

Niech się obiady same gotują 

Kurze ścierają, spodnie prasują 

 

By od twych ubrań pękała szafa 

I ciągle na rękach nosił Cię Tata 

Byś zawsze miała sny kolorowe 

Od trosk i problemów wolną głowę 

 

Niech uśmiech nigdy nie  

znika z Twej twarzy 

I spełni się wszystko,  

o czym tylko marzysz! 

Zabawy gimnastyczne z muzyką. To super pomysł. Wiemy, że bardzo lubicie 

taką zabawę. Włącz i wykonuj polecenia. Pamiętaj gdy chodzisz na piętach  

czy palcach o prostej sylwetce, rękach na boczkach. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

A po południu zaproponuj swojej rodzinie udział w konkursie:  
Konkurencję to np.: 
Ubieranie mamy lub taty z wykorzystaniem rolki papieru toaletowego. 
Ubijanie piany z białek. 
Segregowanie skarpet 
Wieszanie klipsów od suszarki na sznurku trzymanym przez rodzica 
Pokonywanie rodzinnego toru przeszkód: 
(przejście po wąskiej „kładce na rzeczce”, czworakowanie w tunelu z krzeseł, 
przenoszenie dzieci itp.) 
Nagrody ustalicie np. kto nakryje do stołu do kolacji, dodatkowe czytanie  
(czas lub dodatkowa pozycja czytelnicza) książeczki na dobranoc. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


Wykonaj też proszę ćwiczenie grafomotoryczne. 
 

 

WTOREK 

Odsłuchaj piosenkę: Rysunek Mamy - Piękna piosenka o Mamie.  

Porozmawiaj o melodii. Spróbuj opowiedzieć czy ta piosenka jest wesoła,  
czy smutna. Czy jest wolna czy szybka.  

Za pomocą instrumentu perkusyjnego (w domu może być to grzechotka,  
dwie łyżki itp.) zagraj słysząc melodię. 

https://www.youtube.com/watch?v=n14AtqPWlME 

Spróbuj powtórzyć tekst i zaśpiewać. 

Uśmiech, oczy, złote włosy... 
Mamę łatwo narysować! 
Żeby jej nie było smutno, 
muszę mamie kogoś dodać! 
Refren: Mama z lodami, 
mama z kanapą, 
lecz najpiękniejsza 
jest mama z tatą! x2 
Może dorysować słonia? 
Grubą książkę dać pod drzewem? 
Albo piłkę lub skakankę? 

https://www.youtube.com/watch?v=n14AtqPWlME


Trudna sprawa, 
sama nie wiem! 
Refren: Mama z lodami, 
mama z kanapą, 
lecz najpiękniejsza 
jest mama z tatą x2 
Klipsy, szpilki, bluzka biała 
narysuję mamę z marzeń 
żeby mama się nie bała  
muszę ją postawić w parze  
Refren: Mama z lodami, 
mama z kanapą, 
lecz najpiękniejsza 
jest mama z tatą x3 

Zabawa pantomimiczna „Co robi moja mama?” Opowiedzcie przed zabawą  
jakie czynności dziś robiliście. 
Rodzice kolejno losują karteczkę z czasownikiem/ obrazkiem, symulują czynności 
wykonywane przez mamę, dzieci odgadują nazwę czynności. Możecie zamienić się 
rolą. Wtedy karteczki będą zbędne polegacie na wyobraźni dziecka.  
(czynności to np.: czytanie książki, czesanie, mycie zębów, ubieranie, mycie..) 
 

Wiemy już co najczęściej robi mama w domu. A jak wygląda?  

To spróbujcie narysować np. na tej karcie pracy: 

 



ŚRODA 

,, Za co kochamy naszą mamę?” na zasadzie swobodnych wypowiedzi ,  

które  zapisujemy na dużym arkuszu widocznym dla wszystkich, wysłuchanie 

wypowiedzi innych członków rodziny. To pozytywne wzmocnienie mamy.  

Każdy więc może coś dopisać/dorysować przez cały dzień co tylko uważa za miłe  

i przyjemne. Utrwal wiersz z poniedziałku. 

-wcześniej należy przygotować miejsce pracy. Po rozmowie zapraszamy dzieci  

do stolika. Dziś wykonamy prezent dla mamy  

                

 

Potrzebna będzie sztywna kartka, nożyczki, klej, kolorowe kartki, lub naklejki.  

Złóżcie kartki na pół. Odetnijcie kawałek kartki. Jak na obrazku pokazowym. 

Naklejcie wycięte elementy z kolorowych kartek(kwiatek, serduszko, motylka,  

auto co tylko chcecie). Naklejcie kolorowe naklejki. W środku narysujcie życzenia  

dla rodziców: np. upominek dla mamy. 

 

CZWARTEK 

Zacznij od rozwiązania zadania. Możesz wydrukować kartę pracy.  

Możesz też zrobić paluszkiem patrząc na zadania. Nazwij figury geometryczne. 

Powiedz całym zdaniem jaki kolor ma wybrana figura. Połącz w pary.  



 

 
Zabawa matematyczna rozwijająca pamięć wzrokową i uwagę 
 
 „Naszyjnik dla mamy!”. 
 
 Dziecko otrzymuje od rodzica wycięte papierowe figury geometryczne 
(drugi taki sam komplet posiada rodzic). Rodzic układa na stole sekwencje  
złożoną z figur. Dziecko głośno nazywaj figury i próbują zapamiętać kolejność.  
Po chwili rodzic zakrywa wzór, a dziecko próbują go odtworzyć i kontynuować. 
  
Dziecko z rodzicem tworzą parę. Jedna osoba wymyśla rytm 
naszyjnika (rodzic zwraca uwagę na to, aby ciąg był regularny, a sekwencje 
powtórzone co najmniej dwukrotnie). Druga osoba kończy zauważony rytm.  
Po chwili następuje zamiana wymyślającego i kontynuującego rytm. 
 
Spróbuj wyciąć serce dla mamy. Pamiętaj o uważnym posługiwaniu się nożyczkami. 
Pracuj powoli z uwagą. A na pewno cięcie wyjdzie pięknie.  



 
  
 

 

 

 

Utrwal proszę dziś jeszcze tekst i melodię piosenki: „Rysunek dla mamy” 

Spróbuj zaprezentować ją rodzicom. Możesz zaśpiewać albo zagrać. 

PIĄTEK 

Witaj 

Opowiedz proszę co widzisz na obrazkach.  

Posegreguj co wydarzyło się najpierw a co później.  

Opowiedz całą przygodę: 



 

 

 



Czy Ty też jeździsz do sklepu z rodzicami? Pamiętaj teraz należy unikać miejsc  

w których jest wiele osób. A starsi koledzy i dorośli muszą nosić maseczki. 

Wykorzystaj okazję do rozmowy o zmianach w życiu dziecka.  

Porozmawiajcie o uczuciach, obawach. Przy okazji ćwicząc wypowiadanie się, 

układanie zdań prostych i złożonych. Myślenie przyczynowo skutkowe. 

Zapraszam Cię do ćwiczeń gimnastycznych. Potrzebna będzie mała poduszka: 

1. Maszeruj w miejscu i przekładaj poduszkę na różne sposoby z przodu, nad głową, 
nisko, wysoko. 
 

2. „Rowerek” – leżenie na plecach,  poduszka w dłoniach – to kierownica – naśladuj 
jazdę na rowerze – odpoczynek – powtórz ćwiczenie 10 razy. 
 

3. „Żonglerka” – ćwiczenia stóp – w siadzie podpartym poduszkę obejmij stopami, 
unieś ją tak, aby nie spadła, policz do 5 i połóż poduszkę,  
ćwiczenie powtórz 10 razy. 
 

4. „Ukłon z poduszką”- siad klęczny, podnieś poduszkę w górę, wykonaj skłon  
w przód sięgając jak najdalej, a następnie przejdź do siadu – 10 razy. 
 

5. Spaceruj z poduszką na głowie, zachowuj prawidłową postawę ciała,  
a teraz spróbuj wykonać 5 przysiadów z poduszką na głowie,  przejdź do marszu, 
teraz spróbuj usiąść w siadzie skrzyżnym, poduszka nadal jest na głowie, 
wykonaj ćwiczenie 5 razy; 
 

6. Poduszka leżą na podłodze na czworakach obchodź dookoła swoją poduszkę 
wokół raz w jedną stronę, raz w drugą stronę – odpoczynek – wstań i unieś 
poduszkę wysoko w górę, powtórz ćwiczenie 10 razy; 
 

7. Stań w małym rozkroku – wykonaj skłon  dotykając poduszką  lewej stopy, 
wyprost, poduszkę unieś wysoko w górę, skłon do prawej stopy i wyprost – 
poduszka uniesiona wysoko – wykonaj serię po 10 razy do każdej stopy; 
 

8. Poduszka na podłodze – przeskakuj obunóż poduszkę w przód i w tył.  
(Zwróć uwagę na bezpieczne wykonanie ćwiczenia) – odpoczynek – powtórz 
ćwiczenie 5 razy; 
 

9. Ćwiczenia uspokajające – Marsz na palcach po kole z poduszką na głowie. 

Język Angielski 

 My house  
Welcome to my house. Look and listen. Odsłuchaj link. 

https://www.youtube.com/watch?v=DVZvC9e5oYw&feature=youtu.be  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DVZvC9e5oYw&feature=youtu.be


Repeat words. 

https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc house, roof, window, door, 
garden, garage, living room, carpet, sofa, bookshelf, television, kitchen, stove, 
refrigerator, dish, spoon, fork, knife, bathroom, tub, toilet, sink, soap, towel, 
bedroom, bed, blanket, pillow 

 

 

 

Drodzy rodzice przypominamy adres mailowy naszej grupy.  

Nasz adres: biedronki139@op.pl Wysyłajcie pytania, prośby..zdjęcia z pracy 

zdalnej. 

Mamy jeszcze jedno zadanie tym razem dla rodziców dzieci z naszej placówki. 

Proszę prześlijcie nam zdjęcie życzeń  dla Waszej pociechy z okazji  

Dnia Dziecka. Prosty rysunek z dopiskiem: np. Dla kochanej Córeczki/synka…, 

Dla Mojego… lub po prostu Dla… i tu imię dziecka. Właśnie na adres mailowy: 

biedronki139@op.pl Na zdjęcia życzeń z okazji Dnia Dziecka czekamy  

do czwartku 28.05.2020r. 

Przesłanie laurki i życzeń dla dzieci jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  

-na rozesłanie prac do rodziców razem z pracą zdalną  

-na zamieszczenie na stronie internetowej naszego Przedszkola. 

 Bardzo dziękujemy  Basi za przysłanie prac w tym tygodniu:  

plakatu o zdrowych nawykach żywieniowych, Smoka Wawelskiego ulepionego  

z plasteliny.  

i Smoka W 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie które organizuję nasze Przedszkole. „Budowle i 

Pomniki Warszawy”  Informacja w zakładce dla rodziców/ uczymy się z rodzicami. 

Pani Monika i Pani Asia 

https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc
mailto:biedronki139@op.pl
mailto:biedronki139@op.pl


KONKURS PLASTYCZNY „BUDOWLE I POMNIKI WARSZAWY” 

Jak co roku, zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do udziału w naszym konkursie 
przedszkolnym. 

Cele konkursu: 

· Zachęcanie dzieci do poznania Warszawy; 
· Kształtowanie wrażliwości na piękno architektury, zabytków; 
· Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci, twórczego myślenia, wyobraźni. 

Organizatorami konkursu są Nauczyciele  Przedszkola nr 139. 

Regulamin konkursu: 

1. Tematem konkursu jest wykonanie znanej budowli, pomnika Warszawy; 
2. Praca w formacie 3D (przestrzenna); 
3. Praca może być wykonana z dowolnych, dostępnych w domu, materiałów 

(pudełka, karton, gazety, butelki, itp.…) 
4. Praca ma być wykonana przy współpracy rodzica i dziecka; 
5. Praca musi być podpisana, z tyłu, metryczką zawierającą: imię i nazwisko 

dziecka, numerem grupy, nazwą budowli. 
6. Prace będzie można dostarczyć po powrocie dzieci do przedszkola; 
7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni drogą głosowania wszystkich dzieci  

z przedszkola; 
8. Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni. 

Serdecznie zapraszamy do udziału 
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