
Temat kompleksowy: „ Święto Mamy ‘‘     

 

Termin: 25.05.2020 – 29.05.2020 

 

Grupa IIIA  

 

 

 

Cel: wzmacnianie więzi uczuciowej dziecka z matką, uświadomienie konieczności 

współdziałania w rodzinie i wzajemnej pomocy. 

 

 W ten piękny i radosny dzień 

pragniemy złożyć wszystkim Mamom 

najserdeczniejsze życzenia 

szczęścia i wszelkiej pomyślności,     

a także szczere wyrazy uznania  

i podziękowania za macierzyński trud. 

Życzymy wszystkim mamom również, 

abyście zawsze były doceniane, 

a miłość, którą obdarzacie bliskich, 

wracała do was z podwójną siłą. 

                                                                                       Maj to życie, maj to kwiaty, 

                                                                                        Bzy, konwalie, róże, bratki. 

                                                                                       Maj w uczucia tak bogaty! 

                                                                                       Maj to także Święto Matki. 

 

Propozycje zabaw z dziećmi. 

Wysłuchanie piosenki – Jesteś mamo skarbem mym,” 

https://m.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

Słowa tej piosenki wyrażają to, co każde dziecko chce powiedzieć swojej mamie.   

https://m.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


Słuchanie wiersza pt.: „ Bukiet” J. Mckiewicz. 

W małym bukiecie majowe kwiatki  

Zakwitły wczoraj na Święto Matki. 

Co w swoje święto mama dostanie? 

Tulipana od Adama, 

Konwalie od Patryka,  

Stokrotki od Dorotki, 

Bratki od Agatki i dużo życzeń i buziaków  

od swych kochanych dzieciaków. 

 

Rozmowa kierowana na temat treści wiersza.  

Udzielenie odpowiedzi na pytania: 

- O czym opowiada wiersz? 

- O jakim święcie jest mowa w wierszu? 

- Jakie Ty byś podarował swojej mamie kwiaty i dlaczego? 

- Jak myślisz , dlaczego obchodzony jest Dzień Matki? 

 

Zapoznanie dzieci z tradycją obchodzenia Dnia Matki. 

Dzień Matki został ustanowiony w 1914 roku w Stanach Zjednoczonych, jako święto 

narodowe.Chciano w ten sposób zwrócić uwagę na to jak matki poświęcają się dla swoich 

rodzin. Święto to miało zbliżyć rodziców do swoich dzieci. W Polsce po raz pierwszy święto 

obchodzono w 1923 roku, w Krakowie. Tego dnia nasze mamy obdarowywane są kwiatami, 

laurkami, upominkami. Chcemy naszym kochanym mamom za wszystko podziękować. 

Piosenka dla mamy „ Dla ciebie mamo ”. 

https://m.youtube.com/watch?v=GuD-CpnIQwQ 

 

Gry i zabawy dla całej rodziny 

Zabawa, „ Jaka to melodia?” 

Zabawa inspirowana dobrze znanym programem telewizyjnym. Do zabawy potrzebna jest 

płyta z piosenkami, które należy puszczać po kawałku. Dla osoby, która odgadnie tytuł lub 

wykonawcę przyznajemy punkt. Wygrywa ta osoba, która nazbiera najwięcej punktów. 

https://m.youtube.com/watch?v=GuD-CpnIQwQ


Zabawa, „ Kto pierwszy na mecie?” 

Rodzic układa w odpowiedniej odległości dwa sznurki. Jeden z nich to linia startu, a druga 

meta. Potrzebna będzie kostka do gry. Zabawa polega na wykonaniu tylu skoków, ile wskaże 

liczba oczek na kostce. Kto pierwszy na mecie ten wygrywa. 

Zabawa „ Dokończ rysunek” 

Rodzic zaczyna rysować rysunek, a potem prosi dziecko, aby domalowało jakiś element i 

podało mu kartkę. Po kawałeczku stwórzcie wspólne ciekawe dzieło. 

 

Czytamy opowiadanie pt. „Czar dla mamy” 
 

Posłuchajcie tekstu opowiadania Joanny Papuzińskiej Nasza mama czarodziejka. 

 

Czar dla mamy 

Joanna Papuzińska 

 

Od rana do wieczora gospodarowaliśmy w kuchni, a mama odpoczywała. Były to jej 

imieniny, a u nas w domu jest taki zwyczaj, że tego dnia mama nie może nawet dotknąć się 

żadnej roboty. 

 

Usiedliśmy do kolacji przy odświętnie nakrytym stole. Czekaliśmy na tatę, który znów na 

kilka dni wyjechał i właśnie dziś wieczorem miał wrócić. Opowiadaliśmy sobie różne 

historie. 

 

Najwięcej mówił, jak zawsze, nasz najstarszy brat. Wyczytywał on z gazet wszystko o 

nowych wynalazkach i maszynach, a potem opowiadał nam to. 

 

– Czy słyszeliście o poduszkowcach? – zapytał. 

 

Nie słyszeliśmy o tym nigdy, więc nasz najstarszy brat opowiedział nam o nowych latających 

pojazdach, które tak właśnie się nazywają. 

 

Naszej mamie najbardziej podobało się to, że poduszkowce latają nisko nad ziemią, nie tak 

jak samoloty. 

Wyobrażacie sobie? To dopiero byłoby przyjemnie przelecieć się nad miastem w taki piękny 

wieczór jak dzisiejszy! Zobaczyć je z góry, jakby się było gołębiem lub jaskółką! 

Chciałabym, żeby nam się coś takiego zdarzyło. Nie musiałby to nawet być poduszkowiec, 

wystarczyłaby zwykła poduszka! 

 

W tej samej chwili, gdy mama wypowiedziała to życzenie, nasz tapczan jęknął, stęknął. 

Wieko podniosło się. Wyskoczyły z niego po kolei nasze poduszki i zawisły w powietrzu. 

 

– Szalona okazja! – ucieszyła się mama. – Widać to jakiś prezent imieninowy dla mnie. 

Siadajmy! 

 

Lecz nim wdrapaliśmy się na poduszki, w drzwiach stanął tata. A trzeba powiedzieć, że nasz 



tata nigdy nie przepadał specjalnie za czarami. 

 

– Co tu się dzieje? – zawołał. – Co znowu wyrabiacie? 

– Wybieramy się na spacer! – krzyknął nasz najmłodszy brat. – Siadaj z nami! 

– O, nie! Macie coraz bardziej szalone pomysły! Co powiedzą ludzie, gdy zobaczą cię, 

Marysiu, fruwającą nad rynkiem? 

 

Tymczasem z tapczanu wyskoczyła już piąta poduszka i leciała prosto na tatę. 

 

– Nic z tego – powiedział tata. Zresztą będzie mi potem dokuczał reumatyzm, jak mnie za 

bardzo przewieje. Lećcie sobie sami, skoro już musicie. 

– Cztery nasze poduszki, gdyśmy tylko na nich usiedli, wypłynęły przez okno na dwór. 

Wyminęliśmy krzaki jaśminu, kwitnące w ogródku i zaczęliśmy wznosić się do góry. 

 

Gdy byliśmy na wysokości czubków topoli, coś nagle zafurczało za nami. To doganiał nas 

tatuś na swojej poduszce. 

 

– Niech tam, ja z wami! Przecież dziś imieniny mamy! 

 

I dalej polecieliśmy już wszyscy. 

 

Naokoło była ciemna, ciepła, pachnąca noc. Poszewki i falbanki furkotały na wietrze, tak 

jakby każda poduszka miała swój motorek. Tuż – tuż pod nami migotało światełkami nasze 

miasto. Widać było w mroku domy, dzwonnicę, park, naokoło – pola, a dalej czarne plamy 

lasów. 

 

– Patrzcie, dopiero teraz widać, że mieszkamy naprawdę w małym miasteczku – powiedziała 

mama. 

– Patrzcie, tymi poduszkami można sterować! – zawołał tata. – Kiedy rozpinam marynarkę, 

wiatr stawia większy opór i leci się wolniej. Kiedy zapinam – to szybciej! 

 

Zaczęliśmy wszyscy próbować. W ten sposób okrążyliśmy rynek. 

 

– Uwaga! – krzyknął tata. – Musimy już wracać! Poduszki opadają! 

 

Rzeczywiście, nasze pojazdy opuszczały się coraz niżej. Ledwo ledwo udało się nam 

dojechać na nich do ogródka. Dotykaliśmy nogami ziemi. 

 

Potem musieliśmy już wziąć poduszki pod pachę i wejść z nimi po schodach. 

 

– Nic nie szkodzi! – rzekł tata do mamy. – Uważam, że była to całkiem niezła przejażdżka. 

Udał ci się, Marysiu, ten czar! 

– Kiedy to nie ja czarowałam! – sprzeciwiła się mama. – Ja się nie znam na takich 

wynalazkach. Całą drogę właśnie zastanawiałam się, kto to? 

 

Mama przyjrzała się nam po kolei. 

 

– No, który i jak to zrobił? – zapytała, jak wtedy, gdyśmy coś przeskrobali. 

– Ja – przyznał się nasz najstarszy brat. – Pamiętacie baloniki, które kupowaliśmy na 

defiladzie? Te, co same leciały do góry? Wypuściłem z nich gaz i napompowałem nim 



poduszki. Tylko za bardzo się śpieszyłem, nie zaszyłem dobrze poduszek i dlatego gaz zbyt 

wcześnie uciekł. Chciałem zdążyć przed powrotem taty, ale mi się nie udało. 

– Właśnie, że ci się udało – powiedziała mama. – Nie widzisz, że tata nareszcie przekonał się 

do naszych czarów? 

 

Odpowiedzcie na poniższe pytania. 

1. Jakie święto obchodziła mama? 

2. Gdzie był przez cały dzień tata? 

3. O czym opowiadał brat przy kolacji? 

4. Co niespodziewanego wydarzyło się tego wieczoru? 

5. Jak zareagował na to tatuś? 

6. Ja działały poduszkowce? 

 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj obrazek 

 

 



 

 

 

 

Pokoloruj według kodu. 

 

 

 

 

Zabawy dla całej rodziny 

Zabawa „ Przedstawienie pluszaków ”. 

Dziecko nie działa według instrukcji, tylko samo je tworzy. Niech spróbuje wyreżyserować 

przedstawienie. Aktorami będą ulubione pluszaki. 

 

 



Zabawa „ Znajdź różnice”. Ćwiczenie spostrzegawczości, zapamiętywania, utrzymania 

koncentracji. 

Rodzic z dzieckiem siada naprzeciw siebie. Dziecko zamyka oczy, a rodzic zmienia trzy 

szczegóły w swoim wyglądzie ( np.: zdejmuje pierścionek, podwija rękawy).Dziecko musi 

odgadnąć, jakie szczegóły zmieniły się. Zamiana ról. 

Improwizacja tańca „ Ciasto” 

- przygotowanie składników, 

- otrzepywanie rąk, 

- wbijanie jajek: sięgamy, rozbijamy o ramię, mówimy: „ pyk”, 

- wbijamy jajko do ciasto „ chlup”, 

- wyrzucamy skorupkę za siebie „ siup”, 

- ugniatamy ciasto, 

- wałkujemy, 

- ozdabiamy, posypujemy, 

- częstujemy. 

Zabawa ruchowa „ Kręgle”. 

Przygotowanie: kręgle- butelka z wodą lub plastikowe kubeczki, kula to piłka. 

 

Słuchanie piosenki „ Życzenia dla mamy” i wypowiadanie się na temat treści utworu. 

Wyklaskiwanie rytmu piosenki. 

https: m.youtube.com/watch?v= pukvc5rddaA 

 

Zabawa rozwijająca mała motorykę i ogólną sprawność ruchową „ Gazetowe kule”. 

Dziecko otrzymuje gazetę, z której tworzy kulę, a następnie wykonuje ćwiczenia:  

- Podrzuca kulę nad głową trzy razy, 

- przerzuca kulę z jednej ręki do drugiej 

- przekłada kulę między nogami ( na kształt ósemki). 

Zabawa ruchowa „ Raz, dwa,trzy mama patrzy!”. 

Dziecko porusza się swobodnie po dywanie. Gdy mama powie- Raz, dwa, trzy mama patrzy! -

dziecko staje nieruchomo. 

 



Zabawa słowna „ Moja mama”. 

Dziecko opowiada o faktach z życia swojej mamy. Mówi, jak się nazywa, jaki zawód 

wykonuje, jakie ma zainteresowania. 

Zabawa matematyczna „ Układamy zabawki” 

Rodzic kładzie 4 paski papieru, które udają półki. Układa na półkach po kilka rzeczy np.: jedną 

lalkę, na drugiej półce dwa misie, na trzeciej trzy klocki, na czwartej dwa samochody. 

Potem miesza zabawki i prosi, żeby dziecko policzyło ile jest wszystkich zabawek, a następnie 

położyło na wskazanej przez rodzica półce. Pytamy dziecko np.:- na której półce leży miś? Na 

której półce leży lalka?. Utrwalenie liczebników porządkowych.  

 

Praca plastyczna „ Moja mama”- wykonanie portretu mamy farbami plakatowymi. 

Zabawa dydaktyczna, „ Co ukrywa się pod materiałem? ” -zabawa rozwijająca uwagę i 

pamięć wzrokową. Rodzic prezentuje cztery przedmioty np.: piłkę, konika, sznurek i butelkę. 

Następnie przykrywa je materiałem. Dziecko nazywa przedmioty w takiej kolejności, w jakiej 

były ułożone( zaczynając od kierunku strony, określonej przez rodzica np.: lewej). 

Zabawa oddechowa „ Burza w wodzie” 

Dziecko otrzymuje kubeczek wypełniony do połowy wodą i rurkę plastikową. Następnie 

dmucha mocno przez rurkę w taki sposób, aby powstały bąbelki. 

Zabawa słowna, „ Co to jest?”. 

Rodzic opisuje przedmiot znajdujący się w pokoju, nie podając jego nazwy. Zadaniem dziecka 

jest odgadnięcie, o jakim przedmiocie mowa. 

Zabawa usprawniająca mięśnie twarzy „ Nasze minki”. 

Dziecko porusza się po pokoju. Na klaśnięcie i komendę rodzica wykonuje polecenia  

np.; uśmiechnięta minka!, smutna minka! radosna minka!zła minka! straszna mina! zła mina! 

dowolna minka. 

Zabawa naśladowcza „ Raz, dwa, trzy rób to, co ja!” 

Rodzic pokazuje dowolny ruch. Dziecko powtarza go. Zmiana ról. 

Zabawa twórcza „ Słówka”. 

Dziecko wypowiada rymowankę z rodzicem, którą ma dokończyć swoją słowną propozycją. 

Stoimy i wymyślamy słowa, 

które podpowiada nam głowa. 

Dzisiaj taki pomysł mam, 

Powtórzcie za mną: …… ( np.; padamtam, pam) 



Oglądanie filmu „ Kajtuś i mama”. 

https://m.youtube.com/watch?v=znunoOmIoV4 

 

 

Język angielski. Słownictwo. 

Sea – morze, 

Sand – piasek, 

Sky – niebo, 

Seaside – brzeg morza, 

Shell – muszelka. 

Splash!- plusk! 

Rozszerzenie. 

The sea is blue. Morze jest niebieskie. 

Oglądanie filmu Tom and Keri. 

https://www.youtube.com/watch?v=XiOqNZSIN2Q 

 

 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

 

Rozwijanie procesów poznawczych. 

Zabawa matematyczna „ Obliczeniowe zagadki”. 

Rodzic zadaje dziecku pytania np.: - jaki przyrząd ma dwie wskazówki?( zegarek), 

-, Jaki pojazd ma dwa koła?( rower), - A jaki cztery koła?( samochód), Ile pestek ma 

śliwka?(jedna). 

Zabawa rozwijająca logiczne myślenie „Tak czy nie? ”- ocenianie prawdziwości zdań i 

poprawianie stwierdzeń fałszywych. 

Przykładowe zdania: - Zimą noszę kapelusz słomkowy. 

                                       - Latem lepię bałwana. 

                                      - Szalik wiąże się na prawej nodze. 

https://m.youtube.com/watch?v=znunoOmIoV4
https://www.youtube.com/watch?v=XiOqNZSIN2Q


                                      - Rękawiczki chronią moje dłonie przed mrozem. 

                                      - Jesienią zbieramy kasztany. 

 

Ćwiczenie słuchu fonematycznego- dzielenie wyrazów na sylaby, wyklaskiwanie sylab, 

przeliczanie sylab w wyrazie, wybrzmiewanie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie. 

 

Zabawy pomagające dziecku w kształtowaniu świata uczuć. 

1. „ Czas uczuć” 

Z tektury wykonujemy wspólnie z dzieckiem zegar, który wskazuje zamiast godzin –

uczucia. Przymocowujemy na środku ruchową wskazówkę. Na tarczy zamiast cyferek 

pojawiają się rysunki, przedstawiające twarze wyrażające emocje: złość, strach, 

radość, smutek. Dzielimy tarcze na cztery równe części. Zegar wieszamy w miejscu 

widocznym. Rodzic mówi: - ten zegar zamiast godzin pokazuje uczucia. Możesz 

pokazać, jak czujesz się w danej chwili., przesuwając wskazówkę zegara. Wtedy 

domownicy będą wiedzieli więcej o twoim nastroju i będą potrafili ci pomóc. Kiedy 

dziecko używając zegara, pokaże swoje uczucia rodzic to zauważy mówiąc głośno np.: 

- Widzę, że jesteś teraz smutny. Chcesz się przytulić? Dziecku będzie łatwiej 

powiedzieć, jaka jest przyczyna takiego stanu. 

      2. „ Rodzinny album”. Podczas wspólnego oglądania fotografii rodzic wraz z dzieckiem 

skupia się na emocjach osób na zdjęciach. Rodzic przypomina sobie chwile z dzieciństwa i 

opowiada o swoich przeżyciach. 

      3.Zabawa- odzwierciedlenie uczuć poprzez figury geometryczne. 

Przypisujemy figurom konkretne emocje: żółte koło – radość, niebieski prostokąt – smutek, 

zielony kwadrat – strach, czerwony trójkąt- złość. 

Pokaż, jak się czujesz, gdy: 

 - Rodzic cię chwali. 

- Ktoś sprawi ci przykrość. 

- Jesteś głodny. 

-Dostaniesz prezent. 

- Boli cię ząb. 

- Ktoś przyłapie cię na kłamstwie. 

-Boisz się dużego psa. 

- Teraz. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


