
Drodzy Rodzice i kochane dzieciaki! 

Kolejna porcja zabaw i zadań na tydzień. W związku z tym, 

że macie swoje książki z kartami pracy w domu zadań będzie 

trochę mniej . Mamy nadzieję, że zadania z książkach 

staracie się robić każdego dnia choć trochę, ale też 

korzystacie ze spacerów. 

 

Poniedziałek 

18.05.2020 

 

1. Na początek oczywiście trochę się poruszamy  

z muzyką- pamiętacie zabawę w jeżyka 😊 : 

https://www.youtube.com/watch?v=InEeyPR93Uc  

 

2. Posłuchajcie opowiadania, które przeczyta Wam tata lub 

mama lub … Zajączku z rozbitego lusterka (zał. 1) . Po 

wysłuchaniu spróbujcie opowiedzieć własnymi słowami co 

usłyszeliście (może dorosły podpowie Wam pytaniami), 

zastanówcie się wspólnie o czym usłyszeliście, o  

zmartwieniach i kłopotach mamy, jakie wnioski można 

wyciągnąć z tego opowiadania. 

 

3. A teraz poszukacie lusterka lub stańcie przed lustrem 

w pokoju lub łazience – przyjrzyjcie się i swojej twarzy, 

zróbcie śmieszne miny. Do kogo jesteście bardziej 

https://www.youtube.com/watch?v=InEeyPR93Uc


podobni z rodziny do mamy taty a może babci lub 

dziadka 

 

4. Zabawa w lustra – stańcie naprzeciwko mamy lub taty 

lub kogoś z rodziny zostańcie swoimi lustrami – jeden 

robi ruch a drugi go naśladuje  

 

 

 

Wtorek 

19.05.2020 

 

1. Na początek gimnastyka rączek 

https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4 

 

2. Posłuchajcie piosenki o pewnej mamie 

https://www.youtube.com/watch?v=xWp9YkpZyL0  

Może uda Wam się jej nauczyć . Zaproście mamę do 

tańca przy tej piosence  

 

3. Korale dla mamy zadumanej – na czystej kartce 

narysujcie ołówkiem linię (jakby sznurek od korali) 

następnie narysujcie (kółeczka lub inne kształty)  lub 

wyklejcie z plasteliny koraliki na tej linii ale uwaga 

mogą być tylko 3 kolory naklejane naprzemiennie np. 

czerwony, żółty, zielony, czerwony, żółty, zielony, 

czerwony, żółty, zielony itd. Policzcie ile razy 

https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4
https://www.youtube.com/watch?v=xWp9YkpZyL0


użyliście poszczególnych kolorów, którego użyliście 

najczęściej  

Przykładowe zdjęcie korali do wyklejania 

 

 
 

4. Posłuchajcie  jaka przygoda spotkała Kubusia 

Puchatka  

https://www.youtube.com/watch?v=W1ECxSrrkNw 

 

Środa 

20.05.2020 

 

1. Piosenka na dobry początek – śpiewamy 

 i skaczemy 

https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc 

2. Przypomnijcie jaki mamy dzień tygodnia, a  jaki 

dzień był wczoraj a jutro będzie…. Miesiąc to … 

A  pora roku …. Chyba nikt z tym nie miał 

trudności z odpowiedzią – brawo 😊 

3. Posłuchajcie wiersza a następnie 

przypomnijcie sobie czynności, które 

wykonuje Wasza mama lub mama w wierszu. 

https://www.youtube.com/watch?v=W1ECxSrrkNw
https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc


"Robotek" 

Blacha, gwoździe, drut, śrubokręt i młotek.  

Co to będzie? 

Mały robot, Robotek. 

Dla kogo? 

No, nie dla mnie, 

ja go dam naszej mamie. 

Robotek co dzień o świcie 

nastawi dla wszystkich wodę na mycie.  

Do sklepu zbiegnie na dół 

i zakupy zrobi do obiadu. 

Pozdejmuje kożuchy z mleka. 

Szczypiorek drobno posieka. 

Wyprasuje fartuszki. 

Guzik przyszyje do bluzki. 

Ugotuje, pozmywa, sprzątnie, zrobi pranie,  

a mam będzie leżeć na tapczanie  

i książki czytać. 

Albo nas zapytać: 

"A może byśmy poszli do kina, kochani?"  

 

4. Robot  dla mamy – przygotujcie kolorowe 

kartki papieru, mogą być gazety i kolorowe 

okładki z bloków oraz nożyczki i klej. 

Wykonajcie robota z przygotowanych materiałów 

– przyklejcie na kartkę papieru , takiego, który 

pomoże Waszej mamie w codziennych 

obowiązkach.  Gdy praca wyschnie podarujcie go 

mamie – może jak będziecie dorośli to zrobicie 

takiego pomocnika każdej mamy 😊 

 



5. Pamiętacie trening robotów z Panem Miłoszem ? 

to zaczynamy (Drodzy Rodzice filmik jest długi 

trening robotów zaczyna się od 5.14 minuty do 

9.12minuty)  

https://www.youtube.com/watch?v=o62RCdAuJjo 

 

Czwartek 

21.05.2020 

 
1. Potańczymy na dobry początek dnia : 

https://www.youtube.com/watch?v=S9xKmJqsvyA  

2. Co byśmy mogli zrobić gdyby ktoś zamienił nas w 

czarodziejów ? co moglibyście zrobić dla Waszej 

mamy, dla Taty ? posłuchajcie co zrobi 

bohaterka wiersza : 

 

„Bajka dla mamy” 

Mam laseczkę czarodziejską. Usiądź Mamo na 

tapczanie 

I nic nie mów, patrz i czekaj, a zobaczysz, co się 

stanie. 

Stuknę laską, powiem szeptem: „Niech się stanie 

czar dla mamy” 

Już z podłogi rosną, rosną kolorowe tulipany. 

Stuknę w szafę, drzwi się same otwierają po 

cichutku. 

I już z szafy wyskakuje pięć wesołych krasnoludków. 

I zrywają tulipany i przy tobie stają w koło. 

Każdy bukiet Ci podaje a ty śmiejesz się wesoło. 

A Ty śmiejesz się i dziwisz: 

- tak się tylko w bajce dzieje! 

https://www.youtube.com/watch?v=o62RCdAuJjo
https://www.youtube.com/watch?v=S9xKmJqsvyA


 

3. Czarodziejska różdżka – z pomocą rodziców 

wykonajcie czarodziejską różdżkę  - ze słomki do 

napojów, patyczka od szaszłyków a może ciasno 

zwiniętego papieru, kolorowej bibułki .Postarajcie się 

aby była kolorowa i magiczna 😊 Proszę zdjęć nie 

drukować tylko pokazać mogą być dla Państwa i dla 

dzieci inspiracją 😉 

http://babylandiaa.blogspot.com/2012/07/magiczna-

rozdzka.html - przykładowe zrobienie różdżki  

 
 

 
 

http://babylandiaa.blogspot.com/2012/07/magiczna-rozdzka.html
http://babylandiaa.blogspot.com/2012/07/magiczna-rozdzka.html


 
 

Gdy będzie gotowa wyczarujcie dla mamy porządek w 

waszym pokoju, wyczarujcie uśmiech na jej twarzy 

wesołą piosenką i … sami wymyślcie jak różdżka może 

coś wyczarować  

 

4. Czas na relaks po skończonej pracy – masaż na 

placach mamy lub taty  a potem zmiana mama masuje 

marynarza : 

Masaż relaksacyjny wg Weroniki Sherborne – jedna osoba 

odwraca się plecami do drugiej, która wykonuje masaż 

następująco 

 

Pisze pani na maszynie: A...B...C... kropka, przecinek 

Pisze pani na maszynie: A...B...C... kropka, przecinek 

Tutaj płynie rzeczka, 

Tu przeszła pani na szpileczkach, 

Potem przeszło stado słoni, 

A za nimi stado koni, 



Potem przeszła szczypaweczka, 

Zaświeciły dwa słoneczka, 

Spadł drobniutki deszczyk 

Czy poczułeś dreszczyk? 

 

Piątek  

22.05.2020 

 

1. Dziś zaczniemy dzień od czekolady 😊 

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

2. Narysujemy teraz obrazek dla mamy – 

przygotowujemy kartkę (proszę położyć kartkę 

pionowo przed dzieckiem) i kolorowe kredki – uważnie 

słuchajcie, pokolorujcie dopiero po zakończeniu 

rysowania 

1) na górze kartki na środku piszemy Dla mamy ( gdyby 

były problemy proszę napisać na kartce a dziecko 

przepisuje)  

2) na środku kartki rysujemy duże czerwone  serce 

3) po prawej stronie serca rysujemy 3 gwiazdeczki  

4) w środku serca rysujemy  5 kwiatków 

5) w dolnym prawym rogu dzieci podpisują się  

6) nad podpisem robimy uśmiechniętą minkę 

7) w górnym prawym rogu rysujemy  chmurkę   

8) w górnym lewym rogu rysujemy duże słońce z 6 

promykami 

9) całość pięknie kolorujemy 😊 

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


 

3. Zabawa w parach z kostkami do gry -  potrzebne 

będą dwie kostki do gry  ( w przypadku posiadania 

jednej kostki potrzebna będzie kartka do zapisania 

wyniku) i 3 małe kartki papieru ze znakiem >, <, = 

Warianty zabawy łatwiejszy i trudniejszy : 

a) Rzucamy w parach kostkami i dziecko sprawdza 

kto ma większą liczbę oczek i kładzie pomiędzy 

kostkami znak <,<, = . zabawę powtarzamy kilka 

razy Możemy klockami bądź guzikami 

przydzielać punkty dla tego kto wyrzuci więcej 

oczek, a na koniec zabawy przeliczyć kto wygrał 

😊 

b) Ile brakuje do ... Można  grać z jedną kostką. 

Dziecko  rzuca kostką a dorosły pyta  “ile 

brakuje do … 10 można pomagać palcami lub 

drobnymi elementami, które staną  się 

liczmanami 

 

4. Bajka o Maszy Bajeczki Maszy 📚 Wilk i Siedem 

Koźlątek 

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

 

 

 

 

 

 

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


Zabawa dodatkowa dla chętnych na deszczowe dni: 

Wąż matematyczny (2-4 graczy) 

Potrzebna kostka do gry i pionki lub żetony (guziki, kasztany 

itp) 

 Przygotowujemy kartoniki z zadaniami ( zależnie od poziomu 

naszych dzieci). Układamy kartoniki jeden za drugim w 

formie węża, zadbajmy o start i metę ;-) Dziecko rzuca 

kostką i przesuwa się pionkiem o wylosowaną liczbę oczek, 

odkrywa kartonik i rozwiązuje zadanie. Gdy rozwiąże dobrze 

ustawia pionek w miejscu zadania, jeśli źle wraca na 

poprzednie miejsce. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do 

mety. Grę można urozmaicić wstawiając pola bonusowe np. 

dodatkowy rzut, zadanie specjalne z dodatkowej puli itp. 

Zadania można wspólnie wymyśleć 😊 oczywiście mogą 

pojawić się puste pola, matematyczne zadania ale też i 

ruchowe 😊 pomysłów na pewno nie zabraknie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

 

 

 

ZAJĄCZEK Z ROZBITEGO LUSTERKA 
Napisała: Bechlerowa Halina 

 

Piotruś lubi słuchać opowiadań mamy. Kiedy za oknem pada 

śnieg i gwiżdże wiatr, Piotruś prosi: 

— Opowiedz o tygrysku, któremu jest gorąco i chowa się w cień 

pod drzewo.  

A latem, kiedy Piotruś nie może zasnąć, bo jest mu tak 

gorąco, jakby był tygrysem w ciepłym kraju, mówi do mamy:  

— Białemu misiowi na pewno jest chłodno, bo śpi na poduszce 

ze śniegu. Opowiedz o misiu! 

I mama opowiada o misiu, o tygrysku, ale najczęściej o 

zajączku. Ten zajączek jest zupełnie niepodobny do innych 

zajączków: raz jest różowy, za chwilę błękitny, to znowu złoty. A 

czasem taki, jak tęcza. Mama opowiada o nim zawsze, gdy zdarzy się 

coś nieprzyjemnego: gdy stłukł się porcelanowy biały króliczek, gdy 

zginął miś, gdy szyby są szare od deszczu i nie można wyjść na dwór. 

A podczas choroby Piotruś chciał słuchać o zajączku przez cały dzień. 

Więc mama wciąż opowiadała o nim nowe historie. 

— Czy on mieszka w lesie? 

— pyta Piotruś. 

— Nie — mówi mama. 

— Przecież lis zobaczyłby z daleka jego tęczowe uszy. I jastrząb też. 

Więc zajączek chowa się, jak umie. Kto wie, czy nie mieszka 

sobie gdzieś w jakimś kąciku?... 

— A czy można go zobaczyć? — pyta jeszcze Piotruś. 

— Myślę, że tak.  

Zajączek może wyskoczyć ze swojego ukrycia nie wiadomo, 

kiedy  

— odpowiada mama. 

 

 

 



A Piotruś rozgląda się po całym pokoju. 

— Mnie tak nudno leżeć w łóżku. Zawołaj go!  Mama kręci 

głową. 

— On nie usłucha. Sam wie najlepiej, kiedy przyjść.  Mama 

wyszła z pokoju, a Piotruś zajrzał pod łóżko. Wysunął szufladkę 

stolika, odchylił firankę. Ale nigdzie nie było widać nawet 

koniuszka tęczowego ucha. Potem obejrzał wszystkie kąty.  „Nie 

ma. Na pewno mieszka zupełnie gdzie indziej, nie u nas" — 

pomyślał. Ledwie Piotruś wyzdrowiał, zachorowała Basia. Mama 

siedziała teraz przy jej łóżeczku, tak jak przedtem przy łóżku 

Piotrusia. I tak samo opowiadała bajki. 

— Tylko o zajączku nie mów jej nic a nic — prosił Piotruś.  

— On jest przecież tylko mój. I twój — poprawił się zaraz.  

— A Baśce możesz opowiadać o misiu i tygrysku. 

Mama dała Basi lekarstwo, zmieniła kompres, strząsnęła termometr. 

Potem usiadła na chwilę. Była bardzo zmęczona, nie spała przecież 

prawie całą noc. 

— Ja ci pomogę, chcesz? — ofiarował się Piotruś. 

Ale nie pomógł. I jeszcze przy śniadaniu skrzywił się, bo dostał kaszę 

z mlekiem. Klapnął łyżką w talerz, aż opryskał siebie i tatusia.  A 

potem uderzył Mucka skakanką. Mucek warknął i schował się pod 

łóżko. W tej samej chwili zaczęła płakać Baśka, że ją boli głowa. 

Mama przyłożyła rękę do czoła, jakby to ją, a nie Basię bolała głowa, 

i westchnęła: 

— Ech, pójdę sobie za góry, za lasy! 

Tatuś wstał od stołu, przy którym pisał. Powiedział mamie, żeby 

odpoczęła, i usiadł przy Basi. A Piotruś właśnie w drugim pokoju 

wymyślił sobie nową zabawę: skakanie z krzesła. 

— Przestań, bo strącisz doniczkę! — ostrzegła mama. 

Doniczka z paprotką stała na małej półeczce koło okna. 

Piotruś jakby nie słyszał. Skoczył drugi raz z szeroko rozłożonymi 

rękami. 

— Piotruś! — upomniała znowu mama zmęczonym głosem. 

Piotruś skoczył trzeci raz. Zawadził ręką o ścianę i... trzask! Paprotka? 

Nie. 

 

 



To spadło ze ściany lusterko mamy. Ładne, okrągłe lusterko. Miało 

wąską błyszczącą ramkę, a na samym jego brzegu można było 

zobaczyć kolorową tęczę. Lusterka już nie było. Na podłodze leżało 

siedem, a może więcej kawałków i błyszcząca ramka. 

Mama spojrzała na rozbite lusterko i nie powiedziała nic. Jakby się 

zupełnie nie gniewała. 

Potem wzięła z krzesła szal z frędzlami, zawołała: 

— Chodź, Mucek! 

I wyszła. Piotruś słyszał, jak głośno zamknęły się drzwi. Pobiegł do 

tatusia. 

— Gdzie mama poszła? — zapytał cicho.  

Nie mógł pytać głośniej, bo pewnie by się rozpłakał. Tatuś otulił 

Basię kołderką, schował termometr i dopiero wtedy popatrzył na 

Piotrusia. 

— Nie wiesz, gdzie mama poszła? Chyba za góry, za lasy. 

Odwrócił się do okna, jakby Piotrusia wcale w pokoju nie było. Żeby 

chociaż jeszcze słówko powiedział!... Nic. 

Piotrusiowi zrobiło się tak smutno, jak nigdy dotąd. Jeszcze 

smutniej niż tego dnia, kiedy stłukł się porcelanowy króliczek albo 

zginął miś. Wrócił do rozbitego lusterka, usiadł na podłodze. Złożył 

wszystkie kawałki razem w środku błyszczącej oprawki. 

Zamknął oczy i pomyślał: 

„Żeby przyszedł czarodziej i skleił lusterko! Żeby się ukazała dobra 

wróżka!" Ale czarodziej nie przyszedł i dobra wróżka też się nie 

ukazała. Piotruś wyjął z ramki największy kawałek rozbitego lusterka. 

Na jego brzegu mrugnęła śliczna tęcza. Piotruś podszedł do okna i w 

słońcu poruszył lusterkiem. Na ścianie naprzeciw okna mignął jasny 

krążek. Za nim drugi mniejszy i jeszcze trzeci. Biegały po ścianie, 

tańczyły po suficie, wskakiwały na krzesło, na półkę... 

I nagle... Ten największy, najjaśniejszy krążek szybko skoczył ze 

ściany na podłogę. 

Piotruś spojrzał W to miejsce: słonecznego krążka nie było. Przed 

Piotrusiem stał zajączek. Stał na dwóch łapkach, uszy miał 

opuszczone. Piotruś nie zdziwił się zupełnie, że zajączek jest taki 

jasny, błyszczący, że mieni się kolorowo, jak tęcza na brzegu lusterka. 

Podszedł do niego bliżej i zapytał: 

— Ty jesteś z opowiadania mamy, tak? 



Zajączek kiwnął głową, a jedno jego ucho błysnęło jak przed chwilą 

słoneczny krążek na ścianie. Piotruś podszedł jeszcze bliżej. 

— Czy... czy możesz zrobić tak, żeby lusterko nie było rozbite? 

Zajączek poruszył głową w jedną i w drugą stronę, jakby chciał 

powiedzieć: nie. 

— To chodź ze mną poszukać mamy — powiedział Piotruś i mocno 

ścisnął w ręku kawałek lusterka. Otworzył cicho drzwi i wyszedł 

razem z zajączkiem. Minął podwórko, a za furtką wąska dróżka 

prowadziła przez ogród i łąkę. Piotruś przystanął. 

— Mama poszła pewnie za góry, za lasy. Czy wiesz, gdzie to jest? — 

zapytał. 

Czekał, aż zajączek się odezwie, powie „tak" albo „nie". Ale on 

znowu kiwnął tylko głową. I znowu jedno ucho błysnęło jak 

słoneczne kółeczko na ścianie. 

Piotruś szedł teraz przez łąkę i patrzył, jak zajączek idzie raz 

obok niego, raz przed nim. Nie wiedział, czy to on sam zna drogę, czy 

zajączek go prowadzi. 

„Pewnie zajączek — pomyślał Piotruś — już on najlepiej wie, gdzie 

jest mama". 

Za łąką rósł brzozowy lasek. A tam, gdzie lasek się kończył, pod 

małą brzózką siedziała właśnie mama. Siedziała na ściętym pniu, 

podparła brodę rękami i patrzyła przed siebie tak, jakby nic nie 

widziała. Każda mama, kiedy jest bardzo zmartwiona, patrzy przed 

siebie tak, jakby nic nie widziała. Mucek leżał obok na trawie, z 

nosem na łapach. Widać i jemu było niewesoło. 

— Widzisz, jest! — powiedział Piotruś głośno do zajączka. 

Mucek podniósł łeb i szczeknął, a mama nie zdążyła się nawet 

obejrzeć — Piotruś już był przy niej, objął za szyję. Zaczął mówić 

prędko o wszystkim: o lusterku, o zajączku, o tym, jak zrobiło się 

smutno, kiedy mama poszła. Mama nic nie mogła zrozumieć. 

Zdjęła ręce Piotrusia ze swojej szyi. Już nie była, zmartwiona. 

Uśmiechnęła się. 

— Sam mnie tu znalazłeś, synku? — pytała. — Taki kawał drogi? 

— Nie sam, nie! Zajączek mnie przyprowadził. 

— Zajączek? — dziwi się mama. 

— Tak. Ten kolorowy. Przecież jest ze mną. 

Mama spojrzała po ziemi, po trawie... 



Błysnęło coś — jakieś światełko, i zaraz zgasło, jakby się schowało w 

kawałku lusterka, które Piotruś ściskał w ręku. 

— O, wskoczył do lusterka! On w nim mieszka. Nie w żadnym 

kąciku. 

— Jak to? Naprawdę go widziałeś? — dziwi się mama i znowu patrzy 

wokoło, jakby szukała zajączka. 

— Przyszedł do mnie. I od razu wiedział, że tu jesteś.  

A jakbyś poszła naprawdę za góry, za lasy, też by mnie 

zaprowadził. Ale nie chodź już nigdy. Ja... Piotruś nie mówi dalej, 

chowa głowę pod szal mamy. I nagle wszystkim: i mamie, i 

Piotrusiowi, i Muckowi robi się wesoło. Mucek skacze i koniecznie 

chce polizać Piotrusia w nos. Przed samym domem Piotruś zajrzał do 

lusterka tak, żeby mama nie widziała. 

— Czy przyjdziesz jeszcze? — zapytał cicho. 

Ale nikt nie odpowiedział. I w lusterku nie widać było nawet 

koniuszka zajączkowego ucha. Tylko na brzegu lusterka mrugnęła 

tęcza. 

— Przyjdziesz! Wiem, że przyjdziesz! — ucieszył się Piotruś. 

 


