
Moja mama  -  25.05.2020  ( poniedziałek ) . 
 
1.  „Płynie rzeczka” – zabawy paluszkowe  z wierszem  M. Barańskiej 

 

Płynie, płynie sobie rzeczka.Dorosły rysuje palcem wskazującym rzeczkę na  

wewnętrznej stronie przedramienia dziecka.  
Idą misie do łóżeczka.Palcem wskazującym i środkowym kroczy wzdłuż 
przedramienia, od łokcia do dłoni dziecka.  
Pierwszy miś zaśnie dziś,Dziecko kładzie na otwartej dłoni dorosłego (na 
łóżeczku) kciuk.  
drugi miś zaśnie dziś, Kładzie palec wskazujący.  
trzeci miś zaśnie dziś, Umieszcza w łóżeczku środkowy palec.  
czwarty miś zaśnie miś. Dokłada palec serdeczny.  
No, a piąty? Ten posłucha,Dorosły chwyta mały palec dziecka i delikatnie  
co wyszepczę mu do ucha…nim porusza.  

 
 
 „Z rodziną najlepiej” – przeglądanie zdjęć w rodzinnych albumach . 
 
 
2. „Serduszko” – praca z wierszem B. Formy : 
 

Duże, czerwone serduszko  
gorąco świecące słoneczko.  
Od dziecka twego ukochanego  
to prezent dla ciebie mateczko.  

 

Olbrzymie bukiety kwiatów  
niosą dziś wszystkie dzieci.  
Wietrzyk nucący piosenkę dla mamy  
po niebie przed siebie w dal leci.  

 
- omówienie treści : Dla kogo było czerwone serduszko z wiersza?; Dlaczego dzieci w 
wierszu dają swoim mamą kwiaty?; Jaka to okazja?; Kto kocha swoje dzieci 
najmocniej na świecie? 
 
 
 3. „Moja mama” – praca plastyczna – pokoloruj  obrazek ( załącznik ) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 4. „Praczki” – zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence 
   – nagranie YouTube – Przedszkolne  przeboje  MINI  MINI 
 ( dziecko  ilustruje tekst piosenki ) : 
 

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam,  
jak praczki pracują, pokażę ja wam.  
Tak piorą, tak piorą przez cały długi dzień. (× 2) Dzieci zaciskają dłonie i pocierają o siebie.  

 

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam,  
jak praczki pracują, pokażę ja wam.  
Wieszają, wieszają przez cały długi dzień. (× 2) Podnoszą obie ręce do góry.  

 

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam,  
jak praczki pracują, pokażę ja wam.  
Prasują, prasują przez cały długi dzień. (× 2) Dłoń zaciskają w pięść i przesuwają w poziomie  

 

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam,  
jak praczki pracują, pokażę ja wam.  
Składają, składają przez cały długi dzień. (× 2) Kładą naprzemiennie prawą dłoń na lewej.  

 

Tu lewą mama rączkę, tu prawą rączkę mam,  
jak praczki pracują, pokażę ja wam.  

   Tańcują, tańcują przez cały długi dzień. (× 2) Kołyszą się w prawo i lewo 
 
   Miłej  zabawy  ! 

 
 
 

 
Zabawy  – ćwiczenia słuchowe – dzielenie wyrazów na sylaby – wyklaskiwanie 
sylab :  mama , maki , maliny , mapa , mata , Marek , Mirek , domek . 
 
Bajko terapia -   słuchanie bajki czytanej przez dorosłego . 
 
 
 
 

 


