
Temat  tygodnia: „MAMA I TATA”.  

19. V. 2020 rok (wtorek) „Moja mama wszystko umie”. 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie do korzystania z puzzli oraz 

układanek. 

 

„Jak mama odczarowała wielkoluda” – słuchanie opowiadania J. Papuzińskiej, rozmowa na 

temat treści. 

 

 
 

       Pośrodku naszego miasta jest park. Pośrodku parku – zjeżdżalnia, drabinki i boisko do 

grania w piłkę. Tam zawsze chodzimy się bawić. 

Aż tu nie wiadomo skąd zjawił się kiedyś w mieście wielkolud. Od razu zajął cały park dla 

siebie. Na bramie wywiesił tablicę: 

„Nikomu nie wolno tu wchodzić, choćby nie wiem co”. 

Całymi dniami wylegiwał się na trawnikach, a wszystkie dzieci musiały bawić się na ulicy. 

Któregoś dnia nasz najmłodszy brat rzucił piłkę tak mocno, że przeleciała przez ogrodzenie i 

wpadła do parku. Wielkolud złapał ją i nie chciał nam oddać. Wróciliśmy do domu z płaczem. 

Wtedy nasza mama wpadła w złość. 

– No, nie – powiedziała – ja już dłużej tego znosić, nie będę! 

I poszła do parku. 

Wszyscy, nawet dorośli panowie, bali się tego wielkoluda. Ale nasza mama – nie. Podeszła do 

niego bliziutko i zawołała: 

– Nie pozwalam dokuczać małemu dziecku! 

A ponieważ zobaczyła, że wielkolud ma kurtkę rozerwaną na plecach, powiedziała jeszcze: 

– Taki duży, a wygląda jak obdartus! Jak panu nie wstyd! Proszę zaczekać, wezmę igłę z nitką 

i zaszyję dziurę! 

Bo naszą mamę okropnie denerwuje, kiedy ktoś jest nieporządnie ubrany. Więc posłała nas 

po igłę i nici, przystawiła do pleców wielkoluda drabinę ogrodniczą i zaczęła mu cerować 

kurtkę. 



Szyła, szyła, aż nagle drabina zachybotała się i nasza mama niechcący ukłuła wielkoluda igłą. 

– O, przepraszam – powiedziała, bo wielkolud syknął. 

Ale wielkolud syczał dalej. Mama zobaczyła, że przez dziurkę zrobioną igłą powietrze ucieka z 

niego jak z przedziurawionej opony. Kurczył się i kurczył, a po pięciu minutach stał się 

zwyczajnym chłopakiem – mniej więcej takim jak ja. 

– Bardzo dziękuję! – powiedział do mamy. – Pani mnie odczarowała! Ja byłem bardzo 

zarozumiałym chłopcem i ciągle chodziłem nadęty. Zdawało mi się, że jestem najmądrzejszy, 

najpiękniejszy i najważniejszy na świecie. Od tego nadymania robiłem się coraz większy i 

większy, aż w końcu stałem się wielkoludem. Z początku podobało mi się to nawet, bo byłem 

największy i najsilniejszy. Ale co z tego? Nikt mnie nie lubił, nikt nie chciał się ze mną bawić. 

Teraz wiem, że lepiej być zwyczajnym chłopcem i nie nadymać się. Mogę wrócić do domu. 

Do widzenia! A tutaj jest piłeczka! 

I znów w naszym mieście stało się wesoło i bezpiecznie jak zawsze. Znów mogliśmy spędzać 

całe dnie w parku. 

Ale od tej pory nasza mama boi się, żeby któreś z nas nie zamieniło się w wielkoluda. 

Dlatego ma zawsze naszykowaną miseczkę z mydłem i słomką do puszczania baniek. Gdy 

tylko któryś z nas zacznie sobie myśleć, że jest „naj... naj... naj..." i nadymać się – mama daje 

mu słomkę i mówi: 

– Masz, popuszczaj sobie trochę baniek mydlanych. To ci dobrze zrobi, wydmuchasz z siebie 

całą zarozumiałość. Bo zdaje mi się, że jesteś za bardzo nadęty! 

Rozmowa na temat treści opowiadania. Pytania do dziecka: Co wydarzyło się pewnego dnia 

w mieście? Co zrobiła mama, by pomóc dzieciom? Kim okazał się wielkolud? Dlaczego stał się 

wielkoludem? Jaki sposób znalazła mama, by jej dzieci nie stały się wielkoludami? Czy to były 

prawdziwe czary? Dziecko odpowiada na pytania, a następnie rodzic pyta dziecko: Jakie 

czary zna Twoja mama? Co robi, żebyś była (był) grzeczna, dobra?  lub jeżeli pytanie zadaje 

mama: Jakie czary znam ja? Co ja robię, żebyś była (był) grzeczna, dobra? 

 

„Pracowita mama” – zabawa ruchowa – naśladowcza.  

Dziecko porusza się po pokoju przy muzyce. Gdy muzyka milknie dziecko naśladuje jedną z 

czynności wykonywanych  w domu przez mamę (odkurzanie, mycie podłóg, wieszanie prania, 

czynności w kuchni itp.). Rodzic mówi jaką czynność ma naśladować dziecko. Zabawę 

powtarzamy do wyczerpania pomysłów. 

 

„Mama kucharka” – wspólne pieczenie ciasteczek z dzieckiem według załączonego przepisu. 

               Składniki: 

- 1 kg płatków owsianych 

- po 1 dużej paczce: rodzynek, migdałów, suszonej żurawiny, pestek dyni, pestek słonecznika 

- 1 szklanka cukru 

- 2 całe jaja 

- aromat migdałowy 

               Sposób przygotowania: 

Płatki owsiane, rodzynki, migdały, wszystkie pestki, żurawinę i cukier wsypujemy do dużej 

miski. Dodajemy jajka i zapach migdałowy. Następnie wszystko dokładnie mieszamy, by 

składniki się połączyły. Formujemy małe kulki, lekko je ugniatamy na płasko i układamy na 

blasze wyłożonej pergaminem. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i 

pieczemy ok. 2 – 10 minut. 



Rodzic przed przystąpieniem do wspólnego pieczenia, ustala z dzieckiem kolejność czynności: 

zebranie potrzebnych narzędzi i produktów, określenie zdań, umycie rąk, nałożenie 

fartuchów, wykonanie przydzielonych zadań ze zwróceniem uwagi na bezwzględny zakaz 

dochodzenia do miejsca, w którym pieką się ciastka, porządkowanie miejsca pracy.  

Smacznego! 

 
Praca z kartą pracy 4 str 10 – wykonanie zadania na karcie pracy. 

Dziecko określa, co mogło zasmucić, a co ucieszyć  mamę. Rysuje  prezent, który rozweseliłby 

mamę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


