
 

 Kochani Marynarze!   

Witamy Was w kolejnym tygodniu zabaw w Domowym przedszkolu. Cieszymy się, że jesteście z nami. 

W tym tygodniu swoje święto obchodzić będą nasze kochane MAMY.                                                                                                                

 

Święto Mamy dzisiaj mamy, 

sto buziaków Mamom damy, 

sto uśmiechów, sto serduszek, 

sto uścisków i kwiatuszek! 
 

Wszystkim Mamom życzymy samych cudownych chwil w życiu,  

sukcesów małych i dużych  

 miłości bliskich, uśmiechu i szczęścia  

https://www.youtube.com/watch?v=JperH-I6LaM  

 

Poniedziałek 25.05.2020 

1. Poranna gimnastyka – zapraszamy do zabawy  przy piosence „Dłonie, nogi, głowa” 

https://www.youtube.com/watch?v=ixAZlzJKzQ8 

 

2. Posłuchajcie wspólnie z rodzicami piosenki „Moja wesoła rodzinka”   
https://www.youtube.com/watch?v=uS3PhHzIdBU 

             

  „Moja wesoła rodzinka”  sł. i muz. Stanisław Karaszewski 

 

1. My rodzinę dobrą mamy, 

zawsze razem się trzymamy! 

I choć czasem czas nas goni, 

My jak palce jednej dłoni! 

  

Ref. Mama, tata, siostra, brat 

        I ja – to mój mały świat! 

        Dużo słońca, czasem grad – 

        To wesoły jest mój świat! 

  

2.  Mama zawsze kocha czule, 

ja do mamy się przytulę, 

 tata kocha, lecz inaczej, 

Uspokaja kiedy płaczę 

 

3.  Gdy napsocę i nabroję, 

siedzę  w kącie, bo się boję! 

Tata skarci, pożałuje, 

a mamusia pocałuje! 

 

4. Kiedy nie ma taty, mamy, 

wszyscy sobie pomagamy! 

I choć sprzątać nie ma komu, 

jest wesoło w naszym domu! 

 

 

3. „Ogródek mamy” – prosimy rodziców o przeczytanie wiersza  Ewy Skarżyńskiej 

                  Album ze zdjęciami– to ogródek mamy. 

                  My w nim wyrastamy. Z konia na biegunach, 

                  Z graniastego koła, z lalek, z ciuciubabki, 

                  z berka i z przedszkola. 

                  A mama woła nas czasem 

                  do swego ogródka. 

https://www.youtube.com/watch?v=JperH-I6LaM
https://www.youtube.com/watch?v=ixAZlzJKzQ8
https://www.youtube.com/watch?v=uS3PhHzIdBU


                  I mówi: – Zobacz, 

                  taki byłeś maleńki. 

                  Taka byłaś malutka… 

                  Jak roślinki w ogrodzie rośniemy 

                  dla mamy. 

                  A ona jest ogrodnikiem. 

                  Dobrym i kochanym. 

 

„ Rodzice też byli mali” -  zachęcamy do wspólnego obejrzenia albumów rodzinnych przedstawiających 

rodziców w dzieciństwie. Opowiedzmy dziecku o  swoich ulubionych zabawach z dzieciństwa, może 

znacie Państwo jeszcze inne wesołe zabawy 

 

W co bawili się nasi rodzice, gdy byli mali? 

 Gra w gumę i skakankę 

 Podchody 

 Gra w kapsle,  zwane także wyścigiem pokoju 

 Klasy  

 Zabawa  w chowanego 

 Kamień, papier, nożyce -  kamień wygrywa z nożycami, nożyce wygrywają z papierem, a papier z 

kamieniem 

 Kolory – zabawa z piłką  

 Gra w zielone  

 Pomidor 

            Pobawmy się chwilę w jedną, wybraną przez dziecko zabawę 

 

1. „Mama zadumana” – przypomnijcie sobie teraz piosenkę o mamie 

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

 

2. „Kwiatek dla mamy”  - praca plastyczna. Przygotujemy teraz niespodziankę dla mamy  

            Powycinaj koła w różnym kolorze i wykonaj z nich kwiatek dla mamy. Farbami domaluj łodyżkę i listki. 

                                              lub      

 A może bardzie podoba się Tobie taka propozycja?        

 

3. Podczas popołudniowego odpoczynku zapraszamy na bajkę „Dzień Mamy” z serii Króliczek Alilo  

    https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xWp9YkpZyL0
https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU


  

WTOREK 26.05.2020 

 

1. „Buziak”  - piosenka na dobry dzień.  Czy wiesz, jakie dzisiaj jest święto?  

Daj dzisiaj mamie  mnóstwo buziaków   

 https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U 

 

2. Dlaczego mamy Dzień Mamy?  -  posłuchaj wiersza  pana M. Bartkowicza 

               Czy wiecie dlaczego w maju mamy 

               dnia dwudziestego szóstego Dzień Mamy? 

               Jak to? Nie wiecie? Nie wiecie???  

               Przecież to takie proste i zrozumiałe, 

               najprostsze z wszystkich 

               rzeczy na świecie: 

               Bo nasze Mamy są wspaniałe. 

 

               A tak poza tym, niech mi wierzy 

               każdy syneczek i córeczka, 

               że Mamom dzień ten się należy, 

              jak nam należy się Dzień Dziecka! 

 

3. Moja Mama jest…  - dokończ zdanie 

Jak możemy zwracać się do mamy?  /Pomogą ci podpowiedzi: mama, mamusia, mamunia,  mamcia/. 

Wyklaszcz sylaby w tych wyrazach  i spróbuj podzielić  je  na głoski  

   

 Ozdób wyraz  mama pięknymi wzorkami i  pokoloruj bardzo starannie   -  Załącznik 1 

 

 lub  ułóż  wyraz : mama  z  liter wyciętych  ze starych gazet   

 

4.  Zatańcz teraz z mamą  przy piosence Majki Jeżowskiej 

          https://www.youtube.com/watch?v=X6ZpumEE3xs 

5. Najpiękniejsza Mama – malowanie farbami 

Poproś mamę, żeby usiadła wygodnie, przyjrzyj się uważnie, jak wygląda, jakie ma włosy, oczy. Namaluj 

mamę najładniej, jak potrafisz. Możesz wykorzystać kolorowy papier, wstążki i inne elementy do ozdobienia 

pracy, zrób ładną ramkę 

 

6. Koncert dla mamy – jeśli już potrafisz, zaśpiewaj piosenkę „Mama zadumana”. Możesz wybrać  inną, 

ulubiona piosenkę i zaprosić mamę na koncert. 

Zaśpiewaj też piosenkę „Małe serduszko”,  której uczyliśmy się w przedszkolu 

                             
Paweł Drozda - Małe Serduszko wokal 5-7 latki (1).mp3

 
 

ŚRODA 27.05.2020 

1.”Klepiemy do rytmu”  -  wesoła zabawa rytmiczna z mamą 

     https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4 

          

2. „My rodzinę dobrą mamy” –  spróbujmy już razem zaśpiewać  piosenkę  
https://www.youtube.com/watch?v=uS3PhHzIdBU 

 

3. Posłuchaj  teraz opowiadania „Dom”   Agaty Widzowskiej 

     https://www.youtube.com/watch?v=IktiR5PcwYI 

https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U
https://www.youtube.com/watch?v=X6ZpumEE3xs
https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4
https://www.youtube.com/watch?v=uS3PhHzIdBU
https://www.youtube.com/watch?v=IktiR5PcwYI


  

      4.   „Mój dom – moja rodzina”   - rysunek kredkami w konturze domu. 

           Potrzebne będą: biała kartka, nożyczki  i kredki. 

          Złóż kartkę i wytnij według instrukcji,  wewnątrz narysuj członków swojej rodziny i podpisz,  jeśli 

           potrafisz 

 

                                             
 

Kolejne etapy pracy można znaleźć na stronie:  http://krokotak.com/2016/02/i-vlove-my-family/ 

 
5.  Masażyki – pizza – wspólna zabawa z rodzicem/ rodzeństwem  -   siadamy wygodnie 

 

 Najpierw sypiemy mąkę (Przebieramy po  plecach dziecka opuszkami palców obu dłoni) 

i zgarniamy ją   (brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy zagarniające), 

lejemy oliwę   (rysujemy palcem falistą linię), 

dodajemy szczyptę soli   (lekko je szczypiemy).. 

no… może dwie, trzy. 
 

Wyrabiamy ciasto   (z wyczuciem ugniatamy boki dziecka), 

wałkujemy    (wodzimy dłońmi zwiniętymi w pięści w górę i w dół), 

wygładzamy placek  (gładzimy plecy)  

i na wierzchu kładziemy: pomidory  (delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi w miseczki), 

krążki cebuli    (rysujemy koła), 

oliwki     (naciskamy palcem w kilku miejscach), 

później …    (dziecko samo wymyśla co dodajemy do pizzy), 

posypujemy serem (szybko muskamy po plecach opuszkami palców obu dłoni) 

i… buch! do pieca (Przykrywamy sobą dziecko i na chwilę pozostajemy w tej pozycji). 

 

Wyjmujemy i kroimy:   (Kroimy plecy brzegiem dłoni) 

dla mamusi, dla tatusia, dla babci, dla brata 
dla Matyldy… a teraz (dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy). 

Polewamy keczupem (kreślimy palcem na plecach linię z pętelkami) 

i… zjadamy… mniam, mniam, mniam.           A teraz zmiana ról  
 
6.  Czytam z mamą, czytam z tatą – załącznik 2 

 

CZWARTEK 28.05.2020 

 

1. Zaklaszczmy radośnie – zabawa na dobry początek dnia 
https://www.youtube.com/watch?v=r_hNKR9auo0 

2. „Jak mama odczarowała wielkoluda?” –  obejrzyjcie teatrzyk stolikowy na podstawie opowiadania 

Joanny Papuzińskiej                    https://www.youtube.com/watch?v=-aE4onDKfZQ 

 

3. Przypomnijcie sobie – dlaczego chłopiec stawał się coraz większy? 

                                  -   jak wielkolud zachowywał się przed odczarowaniem a jak po? 

http://krokotak.com/2016/02/i-vlove-my-family/
https://www.youtube.com/watch?v=r_hNKR9auo0
https://www.youtube.com/watch?v=-aE4onDKfZQ


4. Narysuj ilustrację do wysłuchanej bajki 

5. Każde dziecko zna zabawę z bańkami mydlanymi.  Dają one dzieciom zawsze dużo radości. 

          Może dzisiaj spróbujecie  zrobić  Niepękające Bańki Mydlane?   

           Sposób wykonania znajdziecie na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=5hwCjXFDu8k 

 

           A może macie ochotę wyczarować dłuuuugiego węża z baniek mydlanych? 

           http://www.zainspiruj-malucha.pl/waz-z-baniek-mydlanych/ 

 

            Te zabawy proponujemy zorganizować podczas pobytu  na świeżym powietrzu 

PIĄTEK 29.05.2020 

1. Ręce do góry – poranna rozgrzewka 

https://www.youtube.com/watch?v=R7i8g59NI5I 
 

2. Rozsypanka wyrazowa –wytnij wyrazy po linii i ułóż zdania. Pamiętaj, że zdanie rozpoczynamy 

wielką literą a kończymy kropką      Załącznik 3 
 

3. Gimnastyka buzi i języka  - załącznik 4 

 
4. Zabawy z wykorzystaniem gazety  

                    Jak wykorzystać stare czasopisma bądź gromadzące się broszury reklamowe? 

 

 Papierowa koszykówka – zgnieć papier i stwórz z niego kule. Wraz z dzieckiem rzucajcie do celu, jaki sobie 

wyznaczycie. Tytułowy kosz może zastąpić garnek, miska, karton, a także obręcz zrobiona z twoich lub 

dziecięcych ramion. 

 Statki – przypomnij sobie, jak w prosty sposób można zrobić z papieru statek. Naucz tego krok po kroku swoje 

dziecko i włączcie papierowe cacko do wspólnej zabawy. Razem puszczajcie statki np. w wannie lub w misce.  . 

 Wdech-wydech – podrzyjcie papier na małe kawałki, a następnie przy użyciu słomki na wdechu przenoście małe 

skrawki np. z talerzyka na talerzyk. Odwrotną wersją tego zadania jest położenie papierka na dłoni i za pomocą siły 

własnego wydechu wprawienie go w ruch.   

Pomysł zaczerpnięty ze strony:       https://dziecisawazne.pl/23-pomysly-na-zabawy-bez-zabawek/ 

5. Szlaczki – zygzaczki –  rysuj pośladzie bardzo dokładnie.      Załącznik 5 

 

6.  Zapraszamy na kolejną bajkę stoliczkową o Mamie czarodziejce pt „Jak nasza mama zreperowała 

księżyc”  Joanny Papuzińskiej 

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

 

 DODATKOWE  ZADANIA  DLA CHĘTNYCH MARYNARZY 

 

1. Kodowanie dla mamy  -   załącznik 6 

2. KODOWANIE- kwiaty  -  załącznik 7 

           Wiele innych ciekawych pomysłów znajduje się na stronie: 

            https://karolowamama.blogspot.com/2020/03/zakodowane-owady-karty-do-pobrania.html 

           

3. Ubieramy rodziców  - załącznik 8 

4. Czytamy sylaby     http://pisupisu.pl/2/slowne-zabawy/sylaby-dla-najmlodszych 

5. Policz kropki         https://szaloneliczby.pl/policz-kropki/ 
6. Zachęcamy do systematycznego uzupełniania zadań w książkach przedszkolaka 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5hwCjXFDu8k
http://www.zainspiruj-malucha.pl/waz-z-baniek-mydlanych/
https://www.youtube.com/watch?v=R7i8g59NI5I
https://dziecisawazne.pl/23-pomysly-na-zabawy-bez-zabawek/
https://www.youtube.com/watch?v=FrohFccmYnQ
https://karolowamama.blogspot.com/2020/03/zakodowane-owady-karty-do-pobrania.html
http://pisupisu.pl/2/slowne-zabawy/sylaby-dla-najmlodszych
https://szaloneliczby.pl/policz-kropki/


Załącznik nr 1 

 
 

 
 
 



Załącznik nr 2 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 
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Mam 

 

mamę. 
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Narysuję 
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Załącznik nr 4 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 5 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 6 

 

 

 

https://www.facebook.com/Mama-Literka-112925183624666/ 

 

 

https://www.facebook.com/Mama-Literka-112925183624666/


 

Załącznik nr 7 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 8 

 

 



 



 

 



 

 

 

 


