
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

 

Dziś bardzo ważne święto DZIEŃ MAMY.  

Wszystkim mamom życzymy spełnienia najskrytszych marzeń, wszystkiego najlepszego! 

 
https://pl.pinterest.com 

 

 

Dziś nasze mamy witamy oto taką piosenką. Zachęcamy do wspólnej nauki i śpiewania. 

Majka Jeżowska – „A ja wolę moją mamę” 

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

 

Pewnego razu Kinga, spotkała wikinga  

mieszkał na obrazku, zrywał się o brzasku  

i zwiedzał wielkie morza,  

i Kindze było go żal.                                                                                 A ja wole moją mamę,  

co ma włosy jak atrament,  

złote oczy jak mój miś,  

i  płakała rano dziś. 

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


Pewnego dnia Dorota, 

 znalazła w lesie kota,  

wzięła więc go do domu,  

zamiast dać byle komu,  

i świetnie się bawili, 

 i w zgodzie sobie żyli.                                                                             A ja wole moją mamę,  

co ma włosy jak atrament,  

złote oczy jak mój miś,  

i płakała rano dziś. 

A ja wole moją mamę,  

co ma włosy jak atrament,  

złote oczy jak mój miś,  

może się uśmiechnie dziś. 

 

A teraz zapraszamy do wspólnej gimnastyki przy muzyce. Życzymy udanej zabawy. 

Lekcja 2 – „Dźwięki wysokie i niskie W PODSKOKACH” 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU&t=148s 

Zabawa ruchowo-naśladowcza: „Naśladuję mamę” – poniższe karty należy wyciąć,  

a następnie osoba , która wylosuję daną kartę wykonuje czynności jakie się na niej znajdują. 

Pozostali uczestnicy starają się odgadnąć co osoba pokazuje. 

 
https://rodzicielskieinspiracje.pl/dzien-mamy-karty-pracy-za-darmo-przedszkole/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU&t=148s
https://rodzicielskieinspiracje.pl/dzien-mamy-karty-pracy-za-darmo-przedszkole/
https://allegro.pl/oferta/karty-ruchowe-dla-dzieci-do-druku-56-czynnosci-9297763128


Zadanie 1. „To moja mama” –  Narysuj portret swojej mamy. Do wykonania zadania 

potrzebne będą Wam kredki. Wzbierz dowolna ramkę, pokoloruj ją a w środku narysuj mamę. 

 

 

https://pl.pinterest.com  

 

https://pl.pinterest.com/


  



Zadanie 2. „Bystre oko” 

 



Zadanie 3. „Rodzina” - do wykonania zadania potrzebne będą Wam kredki 

 



Zadanie 5. „Układanki”– wytnij poniższe układaniu, ułóż a na końcu przyklej do kartki.  

 

 

 

 

https://panimonia.pl 

https://panimonia.pl/


 



Zadanie 6. „Kodowanka” – rysuj linię od biedronki do listka tak jak wskazują cyfry  

i strzałki. 

 

Praca plastyczna - Rodzinny obrazek 

Na podstawie wiersza wykonaj obrazek dla mamy. 

 

K. Dutkun-Czerniak  „Dla mamy”. 

 

Mam papier i kredki, 

piękne, kolorowe. 

Narysuję – Mamusiu  

obrazek dla Ciebie. 

 

Będą chmurki, słoneczko 

i tęcza na niebie. 

Narysuję najpiękniej, 

bo tak kocham Ciebie. 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

- Co narysowało dziecko dla mamy? 

- Dlaczego wykonało obrazek? 



Dla chętnych KRASNALI przygotowałyśmy propozycje gier interaktywnych: 

 

Gry interaktywna pt. „Rodzina” 

https://view.genial.ly/5ebdaea3d5c84b0d8fb824ea 

 

Ćwiczymy spostrzegawczość  – gra interaktywna  „Rodzina” 

https://view.genial.ly/5ebe4a974a81770d9df4d3f7 

 

 

 

 

 

 

Wykonywanie przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

w teczkach, gdy wrócicie do przedszkola wspólnie możemy je obejrzeć, a zdjęcia prac możecie 

wysyłać na naszego maila grupowego: 

 

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 

 

https://view.genial.ly/5ebdaea3d5c84b0d8fb824ea
https://view.genial.ly/5ebe4a974a81770d9df4d3f7
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
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