
Materiały dla rodziców w terminie 25 -29 05 2020 roku
Gr IV

Witamy Rodziców i nasze kochane przedszkolaki!
Dzieciaczki!

Ten tydzień jest wyjątkowy! Na pewno wiecie dlaczego. 
Jeśli nie pamiętacie, spójrzcie w kalendarz. 
We wtorek 26 maja będzie Dzień Mamy. Z tej okazji 
możecie zrobić Mamie prezenty. Wiele propozycji 
znajdziecie w materiałach. Wszystkim Mamusiom 
życzymy radości, uśmiechów i spełnienia marzeń. 
Dziękujemy Państwu za pomoc w realizacji naszych 
propozycji. Pozdrawiamy gorąco.   
                                                    Nauczycielki grupy IV

I. Wspomaganie rozwoju mowy „ Co robię z mamą”
Cele:
- wzbogacanie słownika dzieci
- rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem
- wdrażanie do okazywania szacunku rodzicom
Przebieg zajęcia:
1. Wysłuchanie wiersza „ Nasz domowy lekarz”
Nasz domowy lekarz
- Pani doktor, z miśkiem krucho!
On ma naderwane ucho!

Gdy kładziemy się do łóżka,
szepcę mu do tego uszka…

- Weźmy plaster, igłę z nitką,
trzeba go ratować! Szybko!



( Wyleczenie chwilę trwało,
miska wcale nie bolało)

Pani doktor, teraz ja!
Uderzyłem się! Aua!!!

Doktor głową pokręciła,
Pogłaskała… Przytuliła…

- Już nie boli. Wielkie rzeczy!
Tak to jest, gdy mama leczy!

2. Rozmowa na temat wiersza. Przykładowe pytania:
- Do kogo w wierszu została porównana mama?
- Dlaczego mama jest najlepszym lekarzem?
3. Wykonanie karty pracy ( karta pracy nr 1)



Karta pracy nr 1 

Karta pracy nr 1 



II. Praca plastyczna „ Słońce dla mojej Mamy”
Cele:
- kształtowanie umiejętności wykonania laurki 
- budowanie silnej więzi z najbliższą rodziną
- kształtowanie poczucia szacunku i miłości do najbliższych
- wyrabianie u dzieci chęci sprawiania radości najbliższym
Przebieg zajęcia:
1. Nauka wiersza na pamięć „ Dla Mamy”

Dla Mamy 
Ze wszystkich kwiatów świata
chciałabym ( chciałbym) zerwać... słońce
i dać je potem Tobie
złociste i gorące.

Słoneczko jest daleko,
ale się nie martw, mamo,
narysowałem drugie... Jest prawie
takie samo!

Teraz Cię wycałuję, jak mogę
najgoręcej,
bo tak cię kocham bardzo
że już nie można więcej!

2. Wykonanie laurki dla Mamy 

Sposób wykonania przyblizy ten film

Jak zrobić laurkę na Dzień Mamy z kwiatowym sercem?

https://youtu.be/ZCybVZmHNz4

Do środka laurki możemy wkleić wierszyk.( materiały poniżej) 
Podczas składania życzeń i wręczania Mamie laurki możecie go 
powiedzieć z pamięci. Jest krótki i łatwy do nauczenia. Możecie 
zrobić także laurkę według własnego pomysłu. POWODZENIA

https://youtu.be/ZCybVZmHNz4


Kocham Cię Mamo!

Kocham Cię Mamo ,
bo serce Twoje bije tak samo 

jak serce moje.



III. Zajęcie matematyczne „ Matematyczny bukiet dla Mamy”
Cele:
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych
- doskonalenie liczenia w zakresie 10
- ćwiczenie percepcji wzrokowej

Przebieg zajęcia:
1. Wykonanie karty nr 2
2. Wykonanie karty nr 3
3.Wykonanie karty nr 4
4. Wykonanie bukietu dla mamy według następującej instrukcji:
     
Bukiet kwiatów dla Mamy:

– 5 żółtych kwiatów
– 3 czerwone kwiaty
– 2 pomarańczowe kwiaty.

Prace możesz wykonać kredkami, farbami lub według własnego 
pomysłu.  Do pracy możesz wykorzystać kartkę z napisem 
Dla mojej kochanej Mamy ( szablon w materiałach) .Możesz także
dorysować kokardę oraz inne ozdoby. Życzymy miłej pracy! 



Karta pracy nr 2



Karta pracy nr 3 



Karta pracy nr 4 



Dla mojej kochanej Mamy



IV. Wspomaganie rozwoju mowy „ Moja mama”
Cele:
- doskonalenie umiejętnosci czytania
- rozwijanie spostrzegawczości
- doskonalenie umiejętności wyodrębniania zdań
- kształtowanie umiejętności rysowania portretu 
Przebieg zajęcia:
1. Wysłuchanie wiersza Elżbiety Zechenter-Spławińskiej
„ Rozmowa z mamą”
„ Rozmowa z mamą”
Ja: 
- Co dla Ciebie namalować Mamo?
Mama:
- Co chcesz
Ja:
- A może być deszcz?
Mama:
- Tak, proszę o deszcz
Ja:
- Maluję wodę deszczową
farbą perłową
kroplą okrągłą...
Mama:
- A teraz lato.
Ja:
-Maluję lato blaskiem słonecznym,
oddechem ciepłym, myślą
pogodną...
Mama:
- Namaluj coś bardzo ważnego,
najważniejszego na świecie!
Ja:
- To daj mi, mamo
trochę uśmiechu,
dobroci swojej garstkę,



melodię kołysanki,
kawałek dawnej bajki
i tę zmarszczkę,
która cię dzieli 
na dobrą i złą mamę,
gdy moje buty
znowu są całkiem mokre...
A gdy to wszystko dostanę,
dopiero namaluję , zgadnij,co
Mama:
- Nie wiem...
Ja:
- Twój portret.
2. Rozmowa na temat wiersza
Przykładowe pytania:
- Co chciało namalować dziecko?
- Co to jest portret?
3. Odszukiwanie ukrytych wyrazów – karta pracy nr 5
4. Czytanie tekstu i liczenie zdań w tekście – karta pracy nr 6
5 Układanie z sylab wyrazów – karta pracy nr 7
6. Narysuj portret Mamy. Możesz wykorzystać szablon z napisem
Portret mojej Mamy . Powodzenia !



Karta pracy nr 5 

Odszukaj ukryte wyrazy i rozdziel je kreską. 
Ułóż zdania z tymi wyrazami. 

m i ł a d o b r a w e s o ł a ł a d n a 

Moja mama jest             .

Moja mama jest             .

Moja mama jest             .

Moja mama jest             .



Karta pracy nr 6 

Przeczytaj tekst. Pod każdym zdaniem  
narysuj tyle kropek, ile to zdanie ma wyrazów.

Moja mama jest miła i dobra. 

Robi smakowite lody i soki 

Tata jej pomaga.

Mama lubi filmy i koncerty.



Karta pracy nr 7 

Ułóż z sylab wyrazy i je przeczytaj.
Obok w ramce narysuj obrazek 
przedstawiający rozwiązanie.

ła            ty   

kwia        ty

ko           ty



PORTRET MOJEJ MAMY 



V.Ćwiczenia gimnastyczne z ręcznikiem
Cele:

– kształtowanie umiejętności wykonywania ćwiczeń według 
instrukcji

– rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
– rozwijanie koordynacji ruchowej 

https://youtu.be/IyOFdiD2x9A
Proponujemy wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem ręcznika.

VI. Zabawa ruchowa „ Głowa, ramiona ,kolana ,pięty”
https://youtu.be/30BVfTvlsrE

VII Zabawy ruchowe z Pippi i Myszką Minnie Cz II
https://youtu.be/H0I1BRT3N7M

VIII Zajęcie plastyczne „ Kolorowanka dla mamy”
Cele:
- kształtowanie umiejętności kolorowania obrazków
- budowanie empatii
- usprawnianie umiejętności właściwego dobierania kolorów
- utrwalanie nazw miesięcy i dni tygodnia 
Przebieg zajęcia :
1.Przypomnienie nazw miesięcy i dni tygodnia.
 Zapraszamy do obejrzenia filmów, w których Lulek przypomni 
nazwy miesięcy i dni tygodnia. 

Nauka miesięcy -        https://youtu.be/mUXa5Hg_QzI

Nauka dni tygodnia -  https://youtu.be/Y5fAUZna0kI
2.Zwrócenie uwagi na datę 26 maja – Dzień Mamy
3.Pokolorowanie obrazka – karta pracy nr 8 Możesz dorysować 
dowolne elementy do obrazka według własnego pomysłu.

https://youtu.be/Y5fAUZna0kI
https://youtu.be/mUXa5Hg_QzI
https://youtu.be/H0I1BRT3N7M
https://youtu.be/30BVfTvlsrE
https://youtu.be/IyOFdiD2x9A




IX. Nauka na pamięć wiersz Romana Pisarskiego pt. 
„ Laurka”
Cele:

– kształtowanie mowy i myslenia
– kształtowanie umiejętności recytowania
– wzbudzanie uczuć miłosci i przywiązania do członków 

najbliższej rodziny
Przebieg zajęcia:

1. Nauka na pamięć wiersza Romana Pisarskiego „ Laurka”
                                    Laurka
Wymaluję na laurce                         Żyj mamusiu moja miła
czerwone serduszko,                        sto lat , albo dłużej!
ptaka, co ma złote piórka,                Bądź wesoła i szczęśliwa.
i kwiaty w dzbanuszku.                    Zdrowie niech Ci służy!

2. Wykonanie pracy plastycznej farbami akwarelowymi. Do 
pracy możesz wykorzystać poniższy szablon z wierszem. 
Laurka powinna zawierać elementy wymienione w wierszu.
Przypomnij sobie, jakie.



                                    Laurka
Wymaluję na laurce                         Żyj mamusiu moja miła
czerwone serduszko,                        sto lat , albo dłużej!
ptaka, co ma złote piórka,                Bądź wesoła i szczęśliwa.
i kwiaty w dzbanuszku.                    Zdrowie niech Ci służy!



X.Nauka piosenki pt. „ Jesteś mamo skarbem mym”
Zachęcamy do nauki piosenki pt. „ Jesteś Mamo skarbem 
mym”. Ta nastrojowa i piękna piosenka na pewno spodoba 
się każdej Mamie, szczególnie w Twoim wykonaniu.

Jesteś Mamo skarbem mym
https://youtu.be/955EOppVQpU

Kiedy mija noc i dzień nastaje,
Zawsze mówisz mi – witaj kochanie
Po czym tulisz mnie, czule całujesz,
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję

Proszę otwórz serce swe,
Niech w nie wpadną słowa te,
Które Tobie teraz ja,
Podarować właśnie chcę

Jesteś mamo skarbem mym,
Kocham Ciebie z całych sił
Jesteś wszystkim tym co mam,
Wszystko Tobie jednej dam
* * *
Kiedy mija dzień i noc nastaje,
Mówisz – miłych snów, moje kochanie
Po czym tulisz mnie, czule całujesz,
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję

Proszę otwórz serce swe,
Niech w nie wpadną słowa te,
Które Tobie teraz nja,
Podarować właśnie chcę

https://youtu.be/955EOppVQpU


XI.Ćwiczenia poranne
Cele:

– wzmacnianie mięśni brzucha i pośladków
– kształtowanie umiejętności toczenia piłki po torze.

Przebieg zajęcia:
1. Zabawa ożywiająca „ Figurki” Gdy gra muzyka – 

dziecko biega. Gdy muzyka ucichnie- staje nieruchomo.
Zabawę powtarzamy 5 razy.

2. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i pośladków 
z piłką.
- Przeskoki przez piłkę , obunóż przodem. Tyłem i 
bokiem
- W lekkim rozkroku, skłon tułowia w przód i toczenie 
piłki z ręki lewej do prawej i z prawej do lewej
- Czworakowanie i popychanie piłki głową.
- W siadzie skrzyżnym – popychanie piłki wokół 
własnego ciała dookoła.

3. W leżeniu na plecach- trzymając piłkę w dłoniach 
przekładanie jej za głowę i do dołu. 

XII Praca z obrazkiem „ Kuchenne zabawy”
Cele:

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnym 
zdaniem

– Ćwiczenia syntezy i analizy sylabowej
– kształtowanie umiejętności czytania 
– rozwijanie motoryki małej.

Przebieg zajęcia:
1. Rozmowa na temat obrazka. Przykładowe pytania

- Co robią dzieci ?
- Jak jest ubrana mama?

2. Wykonanie poleceń do obrazka.





XIII. Zajęcie techniczne „ Robimy sałatkę”
Cele:

– doskonalenie umiejętności czytania oraz korzystania z 
przepisów

– utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas robienia 
sałatki

– rozwijanie umiejętności posługiwania się nożem
Sposób wykonania:
Produkty: ( dziecko odczytuje samodzielnie)

Produkty do sałatki:
3 pomidory
1 cebula
1 papryka
sałata 
1 ogórek
koperek

Sos do sałatki:
oliwa
sok z cytryny
odrobina soli
odrobina cukru

Produkty kroimy. Wkładamy do miski.
Skrapiamy sosem.
I super prezent gotowy!



XIV. Zabawy z językiem angielskim.
Cele:
- nauka piosenki w języku angielskim
- tłumaczenie słów:

• hugs - uściski
• kisses - pocałunki

- wytłumaczenie  zwrotów
• I love my Mummy – kocham moją mamusię
• Thank you Mummy for all you do – dziękuję Ci 

mamusiu za wszystko co robisz
• Happy Mother's Day – szczęsliwego Dnia Mamy 
• For my Mummy- dla mojej mamusi

- kształtowanie umiejętności składania życzeń w języku 
angielskim.
Przebieg zajęcia;
1. Wysłuchanie i nauka piosenki 

I Love My Mommy | Mother's Day Song for Kids 

https://youtu.be/A014gTIAeng

2. Wykonanie kartki dla Mamy wykorzystując poniższy 
szablon. 

https://youtu.be/A014gTIAeng


FOR MY MUMMY



Zadania dodatkowe

Propozycje kart usprawniających umiejętność pisania 
( karta pracy nr 8, 9, 10, 11 )

Propozycje kart usprawniających umiejętności 
matematyczne
( karta pracy nr  12,13,14, 15 )

Propozycje ćwiczeń usprawniających czytanie.
( karta pracy nr  16, 17,18,19 )
     
Propozycja bajki do słuchania 
Dobra to chatka, gdzie mieszka matka 
https://youtu.be/c13RMjWSDjM

Rysowanie na Dzień Matki
https://youtu.be/V28z4xHwLSA

https://youtu.be/V28z4xHwLSA
https://youtu.be/c13RMjWSDjM


Karta pracy nr 8

Karta pracy nr 8 



Karta pracy nr 9 

Karta pracy nr 9



Karta pracy nr 10



Karta pracy nr 11

karta pracy nr 12



Karta pracy nr 12

Karta pracy nr 13



Karta pracy nr 13

Karta pracy nr 14



Karta pracy nr 14

Karta pracy nr 15



Karta pracy nr 15 

Karta pracy nr 16



Karta pracy nr 16 

Karta pracy nr 17



Karta pracy nr 17

Karta pracy nr 18



Karta pracy nr 18 

Karta pracy nr 19



Karta pracy nr 19 

Karta pracy nr 20



Wspomaganie rozwoju w zakresie usprawniania 
percepcji wzrokowej.
Cele:
- kształtowanie umiejętności odwzorowywania kształtów
- usprawnianie umiejętności odczytywania sylab
- kształtowanie umiejętności odwzorowywania kształtów
- utrwalanie pojęcia symetria







Wspomaganie rozwoju w zakresie motoryki 
Cele:
- kształtowanie umiejętności dokładnego wyklejania robnych
elementów plasteliną.
- usprawnianie umiejętności rysowania szlaczków
- usprawnianie umiejętności rysowania linii pionowych
- usprawnianie umiejętności dokańczania rysunku
- rozwijanie wyobrażni.



Wyklej piłkę plasteliną. Postaraj się, aby koła były 
oddzielone od siebie różnymi kolorami.







Praca z dzieckiem zdolnym w zakresie umiejętności 
czytania. 
Cele:
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
- rozwijanie pamięci
- rozwijanie logicznego myślenia

Zadania do wykonania:
1. Naucz się na pamięć wiersza i powiedz Mamie w dniu jej 
święta.  To będzie super niespodzianka.Powodzenia !

Dla mojej kochanej Mamy 

Słowa Twoje zawsze koją,
dom Twój moją jest ostoją.
Twe porady sobą chłonę,
miłość składam w Twoje dłonie.
Tak przykładnie przy mnie trwasz,
dajesz wszystko mi, co masz.
Spokój w Tobie niesłychany,
serca ciepłem rozświetlany.
Twarz - natura wygładzona,
czasem wprost nie poruszona.
Słów brakuje Twej osobie
i nikt się nie równa Tobie!
A mi właśnie jest to dane,
mieć tak wyjątkową Mamę! 






	I Love My Mommy | Mother's Day Song for Kids

