
 

 

Dzień dobry Kochani, przywitajmy Wasze Mamy piosenką 

                                         - bo dzisiaj wyjątkowy dzień                                                

                                                   „DZIEN MATKI” 

Piosenka  „Jesteś mamo skarbem mym”.  

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

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


 

-   Jakie życzenia ukryły się w wierszyku?                                                                                                         

-   Spróbuj ułożyć własne życzenia dla mamy w dniu jej święta.  

 

Spróbuj powtórzyć  wiersz „Kochać” Joanny Myślińskiej. 

Kochać nie jest trudno,                                                                                                            

Kochać nie jest źle,                                                                                                                                

- ja Cię mamo kocham                                                                                                                         

I całuski ślę. 

 

 



                                                                                                  

                    

  

  Ćwiczenia logopedyczne.  

 Dziecko wykonuje ćwiczenia wg wskazówek: 

a. Całuski dla mamy (wargi mocno ściągnięte do przodu, lekko się rozchylają) 

b. Obraz dla mamy (okrężne ruchy języka wokół warg– rysowanie słońca) 

c. Szeroki uśmiech dla mamy (mocne rozciąganie warg na boki) 

   „Jak możemy zwracać się do mamy?”. 

   Wyklaskiwanie sylab w wyrazach „mama”, „mamusia”, „mamunia”, „mamuśka”, 

„mamcia”. 

. „Moja mama” –. Spróbuj dokończyć poniższe zdania:  

1. Moja mama jest… 

2. Moja mama lubi… 

3. Moja mama nie lubi… 

4. Ulubionym kolorem mojej mamy jest… 

5. Z mamą lubię najbardziej… 

 



 Powiedz mamie za co ją kochasz ? – Dokończ zdanie: 

„Kocham moją mamę za to, że...”. 

Zwrócenie uwagi na to, iż miłość może być bezinteresowna. 

 Posłuchajcie piosenki o mamie. Zaproś mamusię do tańca. 

https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg&feature=emb_title 

                       Kto nas kocha tak jak nikt                                          

                       i ochrania całym sercem? 

                       I do kogo można przyjść 

                       z każdym smutkiem jak najprędzej?  

                                     (Mama) 

                                   

Jaka jest  mama... 

(kilka propozycji – kto potrafi może przeczytać) 

 

                                   
 
 

„Co lubi mama?” – masażyk relaksacyjny w parach. 

Tata albo inny domownik odczytuje tekst rymowanki.                                                         

Dziecko wykonuje masaż na plecach mamusi według opisu. Po kilku powtórzeniach 

następuje zmiana w parach. 

Moja mama bardzo lubi            dziecko kreśli koło otwartą dłonią 

sznur korali całkiem długi,      kreśli linie palcem wskazującym po całej powierzchni  

                                                    pleców 

lubi ze mną spacerować,         „chodzi” palcem wskazującym i środkowym po całej  

                                                    powierzchni pleców 

https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg&feature=emb_title


na rowerze pedałować,             przesuwa naprzemiennie dłońmi zaciśniętymi    

                                                     w pięść – w górę i w dół po łopatkach  

czytać książki wieczorami,       palcem wskazującym rysuje kwadrat 

witać tatę całusami,                  cmoka przy lewym i prawym uchu  

wypić kawę z mleczną pianką   palcem wskazującym rysuje koła 

rozmowy z koleżanką.               szepce do ucha mamy 

 

                                         

 MOJA MAMA 

 
 Moja mama jest jak wiosna, 
 taka piękna i radosna. 
 Kocha mnie ja o tym wiem 
 i ja mamo kocham Cię. 
 
Dziś Dzień Mamy, więc dla Ciebie, 
zrobię wszystko o czym marzysz. 
Tylko troszkę mi pomożesz, 
przecież jestem jeszcze mały/mała. 
 
Dam Ci gwiazdy, słońce, niebo, 
dam Ci kwiatów bukiet wielki. 
Potem uśmiech, wielki całus, 
nawet oddam Ci cukierki. 
 

Zaproś mamę do tańca  przy wesołej muzyce. 
https://www.youtube.com/watch?v=ooXIdiysCo0 

https://www.youtube.com/watch?v=TwXvxanqT1c 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ooXIdiysCo0
https://www.youtube.com/watch?v=TwXvxanqT1c


 

NIESPODZIANKI  DLA MAMY: 

Wykonaj laurkę dla mamy według własnego pomysłu, albo namaluj jej portret. 

Pracując możesz słuchać piosenek o mamie.  

 Zaproś mamę do słuchania piosenek. 

https://www.youtube.com/watch?v=9FLxvupuyao    

https://www.youtube.com/watch?v=t7koX6Y_e3A 

 https://www.youtube.com/watch?v=JperH-I6LaM 

 

- ramka do pobrania 
 

https://drive.google.com/open?id=1TNm_auXeAHKW35a-CR7xCTbBM1FroH-r 
 

 

 
 - propozycje laurek  

 

 

 
  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9FLxvupuyao
https://www.youtube.com/watch?v=t7koX6Y_e3A
https://www.youtube.com/watch?v=JperH-I6LaM
https://drive.google.com/open?id=1TNm_auXeAHKW35a-CR7xCTbBM1FroH-r


  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



 

A teraz kilka propozycji  innych niespodzianek dla mamy.                                                      
Wybierz , które chciałbyś zrobić. Poproś o pomoc kogoś starszego. 

 

 

- możesz wręczyć mamie specjalny kupon 

 
 

 
 
 

Kupon_dla_Mamy.pdf 

https://cloud6e.edupage.org/cloud?z%3AurrlOTw%2BuspDdIhzH0AvkmpwaY3IvWfoMEV1CclwTXqxI

zZp6gdgD1M7rS2Ho627 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud6e.edupage.org/cloud?z%3AurrlOTw%2BuspDdIhzH0AvkmpwaY3IvWfoMEV1CclwTXqxIzZp6gdgD1M7rS2Ho627
https://cloud6e.edupage.org/cloud?z%3AurrlOTw%2BuspDdIhzH0AvkmpwaY3IvWfoMEV1CclwTXqxIzZp6gdgD1M7rS2Ho627
https://cloud6e.edupage.org/cloud?z%3AurrlOTw%2BuspDdIhzH0AvkmpwaY3IvWfoMEV1CclwTXqxIzZp6gdgD1M7rS2Ho627


 

Zakładki do książek ze spinaczy. 

 

 

Wazon lub doniczka z patyczków logopedycznych lub kredek. 

 

 



 A może wspólnie z tatą lub innym domownikiem, zrobicie dla mamy 

niespodziankę - pyszne śniadanie lub kolację. 

 
 

 

                                           

 

 

  

  

                                            



 

 

                                                  MIŁEGO ŚWIĘTOWANIA 

  

          

  

 

 

 

 


