
GRUPA 4 

DZIEŃ MAMY 

PONIEDZIAŁEK 

 
Opowiadanie „Laurka dla mamy” 

 Zbliżało się święto wszystkich mam. Wiele dzieci, by pokazać jak bardzo kochają 

swoje mamy, rysuje im laurki. Takie zadanie dostały dzieci z przedszkolnej grupy 

„Krasnoludki”. Wszystkie dzieci grzecznie siedziały przy stolikach i malowały piękne 

obrazki. Zadanie wcale nie było łatwe. Pani poprosiła dzieci, by namalowały coś,  

z czego ich mamy najbardziej się ucieszą. Przy jednym ze stolików siedzieli Marysia, 

Paweł i Michał. Dzieci razem zastawiały się, co mają namalować swoim mamom. 

- Ja namaluję serce, duże i czerwone, takie na cała kartkę – zaproponował Michał. 
- Ooo … - zasmuciła się Marysia – ja też miałam taki pomysł. Ja też chciałem 

narysować serce. 

- Ale ja byłem pierwszy – bronił się Michał – poszukaj teraz innego pomysłu. 

- A ja narysuję duży bukiet kwiatów, taki z czerwonych róż. Taki najbardziej lubi moja 

mama – wtrącił się do dyskusji Paweł. 
- Ooo … - znowu zasmuciła się Marysia – właśnie chciałam powiedzieć, że narysuję 

mojej mamie kwiaty, ale nie zdążyłam. 

- Trudno – triumfalnie stwierdził Paweł – ja byłem pierwszy i rysuję kwiaty,  

a ty wymyśl coś innego. 

Chłopcy już zabrali się za malowanie swoich laurek, a Marysia ciągle siedziała  

i nie wiedziała, co może narysować swojej mamie. Zauważyła to pani 

wychowawczyni. Podeszła do stolika dzieci. 

- Co się stało Marysiu? Dlaczego nie rysujesz obrazka dla mamy? – spytała pani 

Marysię. 

- Bo nie wiem, co mama narysować – odpowiedziała dziewczynka. 

- A jak myślisz, z czego twoja mama może się ucieszyć - dopytywała się pani 

starając się pomóc Marysi. 

- Chciałam narysować mamie serce, ale Michał pierwszy je wymyślił.  
Później chciałam narysować kwiaty, ale Paweł je rysuje. A ja teraz nie wiem,  

co mam narysować – złościła się Marysia. 

- Ty również możesz narysować serce lub kwiaty. Nie ważne, co malują inni.  

Ważne jest to, co ty chcesz namalować swojej mamie – pani zachęcała Marysię  

do malowania. 

- Ale ja chciałabym, by moja mama dostała coś wyjątkowego, coś innego – Marysia 

ciągle była niepocieszona. 

- Na pewno każdy twój rysunek będzie dla mamy wyjątkowy. Na pewno  

bardzo się z niego ucieszy. Nie trać czasu i weź się do malowania – pani dalej 

zachęcała Marysię. 

Marysia powoli, bez przekonania, sięgnęła po kartkę i kredki. W tej chwili 

przypomniał sobie, że jej mama bardzo lubi oglądać zdjęcia. To podsunęło jej 



pomysł. Dziewczynka postanowiła, że narysuje portret swojej mamy.  

Szybko sięgnęła po kredki i zaczęła malować. 

Wszystkie dzieci bardzo przykładały się do swoich prac. Gdy skończyły, chwaliły się 

swoimi malunkami. Były na nich kwiaty, serduszka, ale także rzeczy nietypowe  

jak szklanka soku pomarańczowego, koszyk wypełniony owocami, a nawet mama  

na rowerze. Widać było, że dzieci dobrze znają swoje mamy. Wśród obrazków był 
też portret mamy namalowany przez Marysię. Pani obejrzał go z uwagą.  

Nie był to zwykły portret. Miał coś, co go wyróżniało od zwykłych portretów. 

- Powiedz Marysiu, dlaczego narysowałaś mamę w koronie? – zapytała pani. 

- Bo moja mama jest niezwykła, jest jak królowa – odpowiedziała Marysia. 

- A dlaczego mama na tym portrecie ma smutna minę? – dopytywała dalej pani. 

- To nie jest smutna mina tylko poważna mina, bo prawdziwe królowe na portretach 

zawsze mają poważne miny, a moja mama jest jak prawdziwa królowa – dumnie 

odpowiedziała Marysia. 

- Masz rację – pani zgodziła się z Marysią – twoja mama jest prawdziwą królowa,  

a ty jesteś jej prawdziwą księżniczką. 

 

Dlaczego dzieci rysowały laurki? 

Co dzieci narysowały na laurkach? 

Dlaczego portret mamy, który narysowała Marysia był niezwykły? 

Jak wyglądałby Twoja laurka dla mamy? 

 

A czy Ty potrafisz wykonać portret Swoich rodziców? Sprawdź się: 

 
 



Rozwiąż zagadki o rodzinie: 

http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+cz%C5%82onkach+rodziny 

 

Język Angielski: 

Po obejrzeniu filmu nazwij pomieszczenia w domu. 

Powtórz zdania po lektorze. Czy rozumiesz każde słówka.  

Powtórz kilka razy po poznaniu ich znaczenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=nfBsIA5Lr0U 

Now listen https://www.youtube.com/watch?v=_0Bys1iEZdc 

 

 And try to remember and say: Where are the members of family? 

Where are you now? Where is your mother/father now? 

Po południu: Wykonaj ćwiczenie z książki. Jeśli jednak masz zrobione wykorzystaj 

poniższą kartę pracy z literą G,g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fzagadkidladzieci.net%2Fzagadki%2FZagadki%2Bdla%2Bdzieci%2Bo%2Bcz%25C5%2582onkach%2Brodziny%3Ffbclid%3DIwAR39F3ogUJEmCPpGJdwaTtW7V95Gck_Qk81zcPMOiHLq9hHK4t1-rfPpuiU&h=AT2hsuI2atU-oEj4m8r6Ey8I3gYdAMDV-KXOv-mH_XneLMGZujcNW10YK1NN1BWXqSFFavIlh128PToC37EQLdShXg1DC720T0noWDVAhw1qr11qCUQOjxXxgdf8IlppATYtD-HBEJo
https://www.youtube.com/watch?v=nfBsIA5Lr0U
https://www.youtube.com/watch?v=_0Bys1iEZdc


WTOREK 
 
Co możemy robić razem?  
 
Ćwiczenia z mamą lub tatą Wybieramy się w podróż będziemy zmieniać środki 
transportu. Pobawcie się z nami. Jedziemy rowerami – dziecko i rodzic leży 
na dywanie na plecach i naśladują pedałowanie, – pociągiem – dziecko i rodzic 
ustawiają się w rzędzie, trzymając za ramiona osobę przed sobą i biegają po pokoju, 
– kajakami – dzieci i rodzice siadają jedno za drugim z ugiętymi nogami i wykonują 
ramionami ruch wiosłowania, – samolotem – dzieci i rodzice rozkładają 
wyprostowane ręce w bok i biegają po pokoju, – balonem – dzieci i rodzice ustawiają 
się w kole, podają sobie ręce, stają na palcach i przykucają. 
 
Posłuchaj piosenki. Spróbuj zapamiętać. 

https://www.youtube.com/watch?v=A_gixhymV1E 

Piosenka „ Mama w kuchni” 

Mama krząta się w kuchni od rana 
Myśli wciąż o niebieskich migdałach 
Gdy spytamy, co ugotowała 
„Dziś dla was pieczeń mam z hipopotama!” 

Ref. 
Nasza mama, mama zadumana 
Mama zadumana cały dzień 
błądzi myślami daleko 
codziennie przypala mleko 
na łące zrywa kwiaty 
i sól sypie do herbaty 

Nasza mama wspaniała kucharka 
Krokodyla wrzuciła do garnka 
krasnoludek wpadł jej do sałaty 
a w piecu piecze się zegarek Taty 

Ref. Nasza mama… 

 

Zabawa rytmizująca ,,Ciasto dla mamy”- pomoce:  mała piłeczka 

Mąka, cukier, jajko, masło – czterokrotne, rytmiczne stuknięcie piłką o podłogę 

Zaraz zrobię z tego ciasto –czterokrotne, rytmiczne przełożenie piłki z ręki do ręki 

Zakręcimy, zamieszamy – dwukrotne zakręcenie piłką po podłodze 

Pyszne ciasto tu podamy – wystawienie piłki w dłoni przed sobą 

Może jeszcze truskaweczki - czterokrotne, rytmiczne stuknięcie piłką o podłogę 

Zaraz włożę do miseczki - czterokrotne, rytmiczne przełożenie piłki z ręki do ręki 

Aby słodkie ciasto było – masowanie piłką po brzuchu 

Mamie humor poprawiło – podrzucenie piłki do góry i złapanie jej 

https://www.youtube.com/watch?v=A_gixhymV1E


Rozwiąż rebusy i odgadnij dokąd mama poszłaby w wolnym czasie.  

 



Wiesz już dokąd poszła mama. Opowiedz co widzisz na obrazkach. Na jakie 
filmy lubicie chodzić do kina. Jak trzeba się zachowywać w kinie? 

 
 
Zachęcamy do wykonania dodatkowych zadań 

Odnajdż w diagramie wyrazy związane z rodziną.  

A potem poćwicz spostrzegawczość i stosunki przestrzenne:  

odnajdź zwierzęta i przedmioty, opowiedz gdzie są na obrazku. 
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Spróbuj rozwiązać też krzyżówkę: 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŚRODA 

Posłuchaj wiersza. Spróbuj zapamiętać. Opowiesz go mamie w prezencie? 

"Cała łąka dla mamy" - Lewandowska Barbara 

 Mamo, chodź z nami! 

 Damy Ci - łąkę! 

 Z kwiatami, ze skowronkiem, 

 ze słonkiem. 

 Do wąchania, słuchania, patrzenia ... 

 A do łąki dodamy życzenia: 

 

 Nawet, gdy się zachmurzy na niebie, 

 nawet, gdy się kłopotów nazbiera, 

 my uśmiechajmy się do siebie 

 zawsze jak tu, jak teraz! 

Na łące znajdziesz kwiaty. Dorysuj brakujące części kwiatów.  

A później poćwicz czytanie. 

 



 

 

 

 

Język Angielski: Utrwal słownictwo z poniedziałku: 

Listen and repeat https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8 

And now try to name what is: In the Kitchen, In the bathroom, In the bedroom..  

Try to sing. https://www.youtube.com/watch?v=DVZvC9e5oYw 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8
https://www.youtube.com/watch?v=DVZvC9e5oYw


Praca plastyczna  

Rysunek dla mamy wykonany nietypową metodą:  

  
Przygotowujemy: 
Suche pastele, nożyk, duży arkusz jasnego papieru, kawałki gąbki, kredki. 
Przebieg: 
WERSJA I 
Na stole rozkładamy duży arkusz papieru. Za pomocą nożyka rozdrabniamy pastele 
na proszek rozmieszczając je punktowo w różnych częściach kartki. Następnie gąbką 
rozcieramy pastele wykonując przy tym ruchy kołowe. Na tak wykonanym tle 
rysujemy dowolny obrazek najlepiej miękkimi kredkami (na zdjęcie) 
WERSJA II 
Rysujemy suchymi pastelami obrazek. Po zakończeniu za pomocą gąbki delikatnie 
przecieramy obrazek i tak powstaje tło. 
Uwagi:  
Bardzo ładnie obrazki z pastelowym tłem prezentują się na jasno beżowych 
papierach. 
 

CZWARTEK 

Zacznijmy dziś od gimnastyki. Potrzebna będzie butelka. 

1. Przekładanie butelki z ręki do ręki – z przodu, z tyłu, nad głową, pod kolanem. 
Stojąc w miejscu, w chodzie i w biegu w różnych kierunkach. 
 

2. Podrzuty butelki w górę i chwyt oburącz, jednorącz lub dowolnie .  
Po opanowaniu chwytów można wykonywać dodatkowe zadania przed 
chwytem: klaśnięcie w dłonie z przodu, z tyłu, wykonanie przysiadu,  
obrót wokół siebie w prawo, w lewo itp. 
 

3.  Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód i 
zataczanie kół dookoła jednej i drugiej stopy – rysujemy ósemki /ruch powinien 
być ciągły, przekazywanie butelki z ręki do ręki zręczne/. 
 

4. W siadzie skrzyżnym, butelka na kolanach trzymana oburącz – wznos butelki 
w górę i głęboki skłon w przód. 
 

5. Siad skrzyżny, butelka na głowie, podtrzymywana palcami rąk – skręty tułowia 
w lewo i w prawo; po kilku powtórzeniach ćwiczenia wykonywać kilka rzutów  
i chwytów butelki. 
 

6. Siad rozkroczny, butelka w górze trzymana oburącz – skrętoskłon do prawej 
stopy i próba przełożenia przez nią butelki. Wyprost i wykonanie skrętoskłonu 
do lewej stopy. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy, zwracając uwagę  
na trzymanie butelki oburącz i nie zginanie kolan. 
 

7. Siad klęczny, butelka przed kolanami, dłonie na butelce – odsuwanie butelki 
szybkim ruchem w przód i przysuwanie do kolan. 



8. Leżenie przodem, butelka z przodu w odległości wyciągniętych rąk lub nad 
czołem – skłon tułowia w tył, z jednoczesnym uniesieniem butelki /wytrzymać 
skłon/, a następnie powrót do pozycji wyjściowej. 
 

9. Leżenie tyłem, butelka między stopami pionowo, ręce wzdłuż tułowia – 
przeniesienie nóg za głowę /leżenie przewrotne/ i dotknięcie butelką podłoża. 
Powtórzyć ćwiczenie kilka razy. 
 

10. Leżenie tyłem, nogi wzniesione i zgięte, butelka między kolanami, ręce wzdłuż 
tułowia – skłon głowy w przód i podciągnięcie kolan w jej kierunku – czoło 
spotyka się z butelką – i powrót do pozycji wyjściowej. 
 

11. Siad prosty podparty lub leżenie tyłem, butelka między stopami /pionowo/ – 
krążenie obunóż w prawo i w lewo, następnie krótki odpoczynek i powtórzenie 
ćwiczenia. 
 

12. Siad skulny podparty, stopy na butelce – toczenie butelki palcami stóp w przód 
i w tył, następnie przetaczanie butelki między stopami od lewej do prawej, 
zwiększając stopniowo odległość. 
 

13. Leżenie przodem, ręce zgięte w łokciach, dłonie na podłożu przy barkach, 
butelka ustawiona w małej odległości od twarzy – głęboki wdech nosem i silny 
wydech ustami w stronę butelki. Ćwiczący powtarzają ćwiczenie, kilkakrotnie 
starając się silnym wydechem przewracać butelkę. 

Posłuchaj piosenki https://www.youtube.com/watch?v=zUgzWqgYPeE 

Opowiedz: Z kim biedronka chciała tańczyć. Z kim nie chciała.  
Kto tańczył na łące. Jakie słowa w piosence się powtarzały?  
Spróbuj zatańczyć z mamą. Dobierzcie swoje ulubione ruchy. 

Teraz czas na Matematykę  

 

Drogie dzieci co to jest: 

On, kiedy tylko budzi się słońce 

z kwiatka na kwiatek lata po łące, 

by wszystkich, którzy są w okolicy 

barwą skrzydełek swoich zachwycić.(motyl) 

 

 

Wykonaj zadanie. Możesz wesprzeć się liczmanami.  

Policz i pokoloruj na właściwy kolor motyle. 

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


 
 

 





 

 

 

 

 



 

PIĄTEK  

Przeczytaj: 

Czytanka 

 

Na stole stoi wazon z kwiatami.  

Te kwiaty to tulipany.  

Kasia kupiła je dla mamy.  

Tulipany to ulubione kwiaty mamy.  

Ania zrobi dla swojej mamy owocowe ciasto. 

Franek narysuje laurkę z małymi sercami.  

Adela namaluje obrazek z kotkami. 

A ty co zrobisz dla swojej mamy?  

 

Praca plastyczna  Wykonaj „Kwiaty dla mamy” 

https://www.youtube.com/watch?v=lN4ZYsw9lzE obejrzyj sposób wykonania  

i wzór. 

Potrzebne Ci będą kolorowe kółka, zielone paski z kartki, kartka, klej, nożyczki. 

Naszykuj potrzebne elementy. Wytnij paski, koła. Poćwicz spiralne wycinanie 

na kołach. Możesz wyciąć coś według swojej wyobraźni. Nie zapomnij o trawie 

i liściach.Na zakończenie dopisz życzenia drukowanymi literami: MAMO 

KOCHAM CIĘ 

 

 

 

 

 

Albo część wiersza z tego tygodnia:   

MAMO, CHODŹ Z NAMI! 

 DAM CI - ŁĄKĘ! 

 Z KWIATAMI, ZE SKOWRONKIEM, 

 ZE SŁONKIEM. 

 DO WĄCHANIA, SŁUCHANIA, PATRZENIA ... 

 A DO ŁĄKI DODAM ŻYCZENIA: KOCHAM CIĘ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lN4ZYsw9lzE


 Instrukcja do gry – rysowanki „Narysuj twarz” 

 

Potrzebne będą: kostka, kredki/ołówek, kartka.  

Sposób gry: Zawodnicy rzucają kostką na zmianę 6 razy. Celem jest narysowanie 

wskazanych przez liczbę oczek elementów i narysowanie twarzy. 

 



 



Sprawdź, który motyl zbierze więcej kwiatów w drodze do motylarni?  
Pamiętaj, że może zebrać tylko te kwiaty, które są na jego drodze. 

 

Znajdź 7 różnic 

 

Miłego Tygodnia! 
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