
Zadania edukacyjne dla wszystkich grup przedszkolnych od 25.05.-29.05.2020 

1.Wierszyki dla mamy: 

- wiersz J. Myślińskiej „Kochać” 

„Kochać nie jest trudno, kochać nie jest źle. 

Ja cię mamo kocham i całuski ślę.” 

 

- wiersz A. Surowiec „Dzień Mamy” 

„Dzisiaj jest święto każdej mamy, 

więc dla niej prezent wspaniały mamy: 

uśmiech i kwiaty, bo ją kochamy!!!” 

 

2. „Kochana Mamo”- słuchanie wiersza. 

 

„Na mojej laurce barwny motyl lata 

I przynosi radość od zimy do lata. 

Koniczynki małe dużo szczęścia dają, 

A najwięcej dzieci, które Cię kochają! 

Bądź szczęśliwa mamo, 

Zawsze uśmiechnięta, 

W każdy dzień tygodnia 

Nie tylko od święta.” 

 

 

3. „Moja mama” - nauka na pamięć wiersza Anny Surowiec. (imię, kolor włosów i oczu 

zmieniamy wg potrzeb)  

Krysia - to moja mama kochana, 

troszczy się o mnie od rana. 

Ma jasne włosy 

i zielone oczy 

i co dzień mnie budzi 

jej uśmiech uroczy. 



Kocham ją bardzo 

za ciepło, oddanie 

i dlatego prezent 

przygotuję dla niej. 

Mocno ją uściskam 

i życzenia złożę, 

a na jej kolanach 

swój prezent położę. 

 

 

4. „Laurka dla mamy” – praca plastyczna 

Z okazji Dnia Mamy wykonaj laurkę.  

Do zrobienia laurki możesz użyć kredek lub farb, albo wykonać ją z kolorowego papieru. 

 

 

5.„Laurka dla mojej mamy”- praca plastyczna 

 Narysowanie motyla na kartce a4 

 Wycięcie motyla 

 Ozdobienie motyla według własnego pomysłu (kredkami, cekinami, kółeczkami itp.) 

 

 

6. Laurka dla mamy” – wycinanie elementów z kolorowego papieru. (kolorowy papier, 

kartka A5 z bloku technicznego, klej, nożyczki, napis „Kochanej mamie”, życzenia: Mamo, 

dzisiaj Twoje święto, więc dla Ciebie prezent mam. Uśmiech, radość, miłość, wdzięczność 

oraz moje serce dam. )  

- Dzieci przygotowują bazę pod laurkę – biały brystol A5 zginają na połowę.  

- Wycinają z kolorowego papieru kwiaty.  

- Przyklejają wycięte elementy na kartkę formatu 9cm x 12cm (kolorowy brystol).  

- Gotową kartkę z kwiatami dzieci przyklejają na białą bazę.  

- Przyklejają przygotowany przez rodzica napis „Kochanej mamie”, a w środku laurki 

umieszczają życzenia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Policz kwiatki.  

Pokoloruj pierwszy kwiatek na czerwono, druki na niebiesko, trzeci na żółto a czwarty tak jak 

chcesz. Listki pokoloruj na zielono. 

          
 

 

8.Policz  kwiatki. Narysuj na kartce tyle kropek ile jest kwiatków. 

  

  

 

 

9. „Ile brakuje?” – zabawa matematyczna.  

Dzieci otrzymują kartki z narysowanymi 5 zbiorami kwiatów . Przeliczają a następnie w 

pętlach dorysowują tyle kwiatów, aby w każdej z nich było10 kwiatów. 

 

 

10.Członkowie rodziny”- kończenie rozpoczętych zdań 

 Mama i tata to moi…….. 

 Ja dla swojej mamy jestem…… 



 Tata mojej mamy to mój……. 

 Ja dla mojej babci i dziadka jestem……………. 

 

 

11. „Kwiatek dla mamy” – ćwiczenie grafomotoryczne 

Od kółeczka zaczynamy – dziecko rysuje kółko 

wokół niego płatki damy – wokół koła dziecko rysuje płatki 

A łodyga? – kreska długa – od środowego koła dziecko rysuje kreskę w dół 

Teraz listki raz, dwa, trzy – dziecko rysuje listki na łodydze 

Pokoloruj wszystko ty! – dziecko koloruje kwiatek 

 

 

12. „Gimnastyka buzi i języka” do wiersza B. Gawrońskiej 

Mama, tata oraz dzieci – dziecko dotyka językiem górne i dolne ząbki 

to rodzina cała – rysowanie końcem języka koła po wargach 

Buziak dla mamy, buziak dla taty – posyłanie całusków w jedną i drugą stronę 

Zabawa to wspaniała – na wydechu dziecko mówi „aaaaaaach” 

 

 

13. „Ta piosenka jest dla mamy” - nauka piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY 

 

 

14.Bajka muzyczna  

https://www.youtube.com/watch?v=JcF0PDdcP0s 

 

 

15. „Lubimy ćwiczyć”  

Część wstępna:  

Zabawa „Dzień i noc”.  

Dzieci przemieszczają się po sali, rodzic podaje hasło: „Dzień” – dzieci przemieszczają się po 

sali podskakując radośnie. Na hasło: „Noc” – dzieci na podłodze zwijając się w kłębek udają, 

że idą spać. Zabawa trwa około 2 minuty.  

Część główna:  

Dzieci ćwiczą na boso. Ćwiczenia z woreczkami (woreczki można zastąpić np. małą 

maskotką lub innym miękkim przedmiotem):  

- dzieci w siadzie skrzyżnym przekładają woreczek z ręki do ręki z przodu i z tyłu za plecami, 

podczas ćwiczenia plecy są wyprostowane,  

- pozycja jak wyżej tylko woreczek przekładamy z ręki do ręki wysoko  nad głową i nisko z 

tyłu za plecami, podczas ćwiczenia plecy są wyprostowane,  

- pozycja jak wyżej woreczek leży przed stopami, przesuwamy dłońmi woreczek jak  

najdalej w przód po podłodze i przysuwamy z powrotem do stóp, podczas wykonywania 

ćwiczenia pośladki dotykają podłogi, 

https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY
https://www.youtube.com/watch?v=JcF0PDdcP0s


 - siad o nogach ugiętych, woreczek leży przed stopami, przesuwanie woreczka stopami w 

przód i przysuwanie woreczka do siebie, 

 - ćwiczenie jak wyżej tylko ćwiczy jedna stopa, potem zmiana stopy ćwiczącej,  

- chwyt woreczka stopami, uniesienie nóg w górę i opust w dół,  

- próba chwycenia palcami stóp i uniesienia woreczka w górę raz jedna stopa raz druga stopa, 

 - ćwiczenie jak wyżej tylko w górze przekładamy woreczek z prawej stopy do lewej,  

- siad o nogach prostych, nauczyciel podaje na zmianę hasła: wachlarzyk i piąstki,  

• wachlarzyk – dzieci starają się rozcapierzyć palce u stóp i zrobić wachlarzyk, 

• piąstki – podwijamy palce stóp jednocześnie próbując je zacisnąć w piąstki, 

 Część końcowa:  

Ćwiczenie oddechowe: Dzieci wykonują leżenie na plecach, kładą woreczek na brzuch i 

wykonują spokojne wdechy i wydechy, przy: wdechu – woreczek opada wraz z brzuchem ku 

dołowi uwypukla się klatka piersiowa, wydechu – woreczek unosi się ku górze wraz z 

brzuchem. 

 

Język angielski 

1. Family- rodzina 

 Ojciec- father (dad) 

 Matka- mother (mom) 

 Brat- brother 

 Siostra- sister 

 Babcia- grandmother (grandma) 

 Dziadek- grandfather (grandpa) 

  

2. Family song 

 https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo 

  

Mom, dad, mom, dad  

Mom, dad, mom, dad  

  

Brother, sister, brother, sister  

Brother, sister, brother, sister  

  

Grandma, grandpa, grandma, grandpa  

Grandma, grandpa, grandma, grandpa  

  

I love my family...I love my family, oh yeah, yeah, I do. 

I love my family...I love my family, oh yeah, yeah, it's true. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo

