
Dzień Mamy – emocje, uczucia

1. Moja mama, moja rodzina

Wewnątrz/na dworze:
 Wewnątrz

Rekwizyty:
 Karta pracy z załączników
 Ołówek/kredki/farby;
 Nożyczki i klej
 Kartki w dowolnym formacie do wykonania pracy plastycznej;
 Zdjęcia rodzinne;

Sposób zabawy :
 Moja rodzina, moi bliscy. Odszukaj w domowych zbiorach zdjęcia 

rodzinne (rodzice w młodości, ze szkoły, z przyjaciółmi, wspólne 
rodzinne zdjęcia). Podczas oglądania zdjęć z dzieckiem opowiadaj 
mu o strukturze rodziny, zawodach, więziach, kto jest kim na 
zdjęciu;

 Praca plastyczna. Następnie niech dziecko wykona pracę plastyczną 
(do wyboru) „Moja mama”, „Moi bliscy”, „Moja rodzina” na 
podstawie ulubionych, wybranych zdjęć przez dziecko. Zapytaj się 
dziecka, które zdjęcie jego zdaniem mu się najbardziej podoba i 
dlaczego. Następnie niech spróbuje wykonać pracę plastyczną 
dowolną techniką.
WAŻNE: po skończonej pracy niech opowie kto i co znajduje się na 
pracy i dlaczego wybrał akurat tych członków rodziny.

 Pogadanka: „W co bawiła się mama jak była w moim wieku?”.
Po wykonanej pracy możesz z dzieckiem porozmawiać o grach i 
zabawach w jakie mama czy tata bawili się w młodości a w jakie 
bawią się teraz dzieci.

 Mapa myśli – moja mama. Kolejne zadania to wypisanie określeń dla
mamy. Weź kartę i na samym środku niech uczeń napisze duży 
wyraz MAMA (może również narysować sylwetę mamy). Następnie 
poproś dziecko aby napisało/powiedziało jaka jest mama. Np. ładna, 
mądra, cudowna, kochana.

 Zagadki rodzinne – wydrukuj zagadki dotyczące członków rodziny 



(załącznik 1). Dziecko samo czyta zagadki następnie na nie 
odpowiada bądź to rodzic czyta zagadkę a dziecko odpowiada;

 „Moja mama i ja” - dziecko przy pomocy rodzica (o ile jej 
potrzebuje) wypełnia kartę pracy dotyczącą sposobu spędzania czasu
z mama, ulubionych czynności i rzeczy mamy itp. (załącznik 2) 

 Emocje. Dzielenie uczuć na pozytywne i negatywne emocje. 
Wydrukuj bądź przerysuj kartę pracy (załącznik 3) oraz wytnij 
emocje (załącznik 4) i poproś dziecko aby zdecydowało, które z 
emocji są pozytywne a które negatywne.

Jaki jest cel tych zabaw?
 Uświadomienie znaczenia rodziny (mamy) w życiu człowieka;
 Dostrzeganie i znaczenie roli członków rodziny w życiu społecznym;
 Kształtowanie umiejętności wyrażania przeżyć w formie plastycznej;
 Rozróżnianie i nazywanie emocji;
 Doskonalenie czytania i pisania

Załączniki są wklejone w następującej kolejności:
1. Załącznik 3;
2. Załącznik 2;
3. Załącznik 1;
4. Załącznik 4












