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Święto mamy 

Cele: 

- rozwijanie mowy 

- wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania 

- zachęcanie do pomocy w pracach domowych 

- zachęcenie do robienia własnych wypieków 

  

„Nikt nie ma takiej mamy, 

tylko ja jeden na świecie. 

Długo możecie szukać, 

lecz takiej nie znajdziecie.” 

 

Mam nadzieje, że mama dostała z samego rana piękne serduszko origami 

wykonane wczoraj  

1.Dzisiaj jest wyjątkowy dzień w roku - 26 maja „Dzień matki”- to święto 

wszystkich mam. Pomyśl, co Ty możesz zrobić dla mamy z okazji jej święta? 

Jestem pewna, że mama bardzo się ucieszy, jeśli  namalujesz jej portret, 

najpiękniej, jak potrafisz. Może uda Ci się to zrobić tak, aby mama nie widziała    

i będzie to dla niej niespodzianką Portret wręcz mamie i złóż piękne życzenia. 

Nastepnie wykonaj kartę pracy cz. 4, str.46. Spróbuj przeczytać zdania 

samodzielnie lub z pomocą osoby dorosłej. Narysuj  mamę i  tatę, nazwij 

kwiatki.  

2. Powtórz proszę piosenkę, którą poznałeś wczoraj, postaraj się śpiewać refren 

z pamięci. 

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

3. Posłuchaj opowiadania  pani Miry Jaworczakowej pt. „Tajemnicza mama” 

Mama Tereski jest inżynierem, można ją czasem zobaczyć, jak rozmawia              

z robotnikami przy budowie nowego domu na rogu ulicy. Mama Jureczka 

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


pracuje w pralni, mama Zosi leczy chore dzieci, a mama Ani… no, właśnie, nie 

można wcale dogadać się z Anią, czym jest jej mama.  

- W zeszłym tygodniu była stewardessą w samolocie – powiedziała Ania. 

- I latała?- krzyknęli chłopcy. – Dokad latała? Do Chin? Do Ameryki? 

- Nie – pokreciła głową Ania – wcale nie latała.  

Dziwny jakiś samolot, który nigdzie nie lata.  

– To może w tym tygodniu poleci?- zapytali jeszcze. 

- W tym tygodniu? Skąd. Teraz mama jest nauczycielką.  

Zdziwili się, ale nic nie powiedzieli. A po jakimś czasie okazało się, że mama Ani 

już nie jest nauczycielką, tylko pielegniarką w szpitalu. 

- Ojej!- nie mogli tego pojąć w przedszkolu.- Twoja mama, Aniu, bardzo często 

zmienia pracę. 

Ania roześmiała się: - Wcale nie, ale moja mama może być wszystkim. 

- Nieprawda – orzekli chłopcy. – Zmyślasz i tyle. 

-Terefere! – dodały dziewczynki. – Pewnie, że zmyśla. 

Kiedyś ogladali razem książki z obrazkami. Obrazki były śliczne, na jednym – 

królowa z bajki w zielonej sukni, w koronie złotej na głowie. 

- O!- zawołała Ania. - Moja mama też ma taką. 

Teraz już wszyscy pukali się w czoło, patrzac na Anię. Nawet wyobrazić sobie nie 

można, żeby mama Ani biegła na przykład rano do tramwaju w takiej długiej, 

fałdzistej sukni. Zaczęli się kłócić. Całe szczeście, że pani właśnie nadeszła. 

Powiedziała, że wszyscy pójdą jutro do teatru. Więc zamiast dalszej kłótni 

wybuchła radość i zapomnieli o Ani. 

 Na przedstawieniu najbardziej podobała się wszystkim królowa.  

- Taka sliczna, taka dobra – zachwycały się dziewczynki. 

Ania uśmiechała się bardzo zadowolona. 

- Zawsze jest bardzo dobra - powiedziała nagle. 

- Zawsze? Skąd wiesz? Ta aktorka, która grała królowa……. 

- To moja mama- wyjaśniła Ania 



 

 Jakie zawody wykonywały mamy dzieci w opowiadaniu? 

 Jaki zawód wykonuje Twoja mama ? 

 Powiedz co Twoja mama robi w pracy? 

4. Gimnastyka z mamą.  

Razem z mamą idziemy do parku – dziecko maszeruje w dowolnym rytmie po 

pokoju. 

Teraz lekka rozgrzewka!- przeskakuje z nogi na nogę. 

Uwaga, przeszkody! – robi mocny wyskok do góry. 

Pada deszcz, chowamy się pod daszek – stoi w bezruchu następnie kuca             

z rękami uniesionymi nad głową. 

Przestało padać, biegniemy dalej – biegnie unosząc kolana wysoko. 

Uwaga, drzewo!- biegnie drobnymi kroczkami. 

Odpoczywamy. – kładzie się na dywanie z rękami wzdłuż ciała.  

Wracamy do domu – maszeruje po kole, pięty uderzają w pośladki. 

5. Zabawa „Lustro”. 

 Dziecko staje naprzeciwko rodzica, wykonuje dowolne ruchy, a rodzic                   

je naśladuje. Po chwili następuje zmiana ról.  

6 . Posłuchaj krótkiej rymowanki. 

Każdy dzisiaj się postara, 

niespodziankę sprawić zaraz. 

A dla kogo? – a dla mamy! 

Bo tak bardzo ją kochamy. 

Pomyśl proszę, jaką Ty możesz sprawić mamie niespodziankę w dniu jej święta? 

Może wyręczysz ją z niektórych domowych obowiazków, na pewno bardzo się 

ucieszy! 

7. Wypełnij teraz kartę pracy cz. 4, st. 48. Wyklaszcz podany rytm, określ            

w którą stronę zwrócone są serduszka. Naklej brakujące serduszka, rysuj po 

śladach dużych serduszek, narysuj w ich wnętrzu małe serduszka.  



 

 

Dla chętnych  

8. Co lubi moja mama? 

Spróbuj określić, co lubi Twoja mama.( Czekoladę?, lody?, ciastka?, a może 

jogę?) Dane słowa podziel na sylaby a następnie na głoski.   

9. Kto nie lubi czekolady??? Pewnie niewiele osób podniosłoby rękę. Ja nie 

znam nikogo takiego! Mam wspaniały przepis na czekoladowe ciasteczka 

Brownie. Poproś o pomoc kogoś z dorosłych i upieczcie razem te przepyszne 

łakocie. PAMIĘTAJ! Nie wolno Ci się zbliżać do gorącego piekarnika. Może się 

zdarzyć, że dzisiaj nie będzie na to czasu, ale może uda Wam się upiec w któryś 

weekend?  

CIASTECZKA BROWNIE 

Składniki; 

 60 g masła 
 200 g czekolady gorzkiej (ok. 60% kakao) ewentualnie lekko gorzkiej (deserowej 

50% kakao) 
 2 jajka (temp. pokojowa) 
 150 g cukru 
 50 g mąki pszennej 
 1/4 łyżeczki proszku do pieczenia 
 opcjonalnie 50 g orzechów włoskich  

 Do garnka włożyć pokrojone masło i zacząć podgrzewać na małym ogniu. Gdy 
będzie w połowie roztopione dodać 150 g połamanej na kosteczki czekolady              
i mieszając roztopić. Odstawić z ognia. 

 Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Jajka ubijać z dodatkiem cukru przez ok. 5 - 
7 minut na puszystą masę (kogel-mogel). 

 Dodać do nich masę czekoladową i wymieszać na jednolitą masę. Wsypać mąkę 
oraz proszek do pieczenia i ponownie wymieszać. 

 Dodać resztę czekolady (50 g) pokrojonej w kosteczkę oraz posiekane orzechy 
jeśli ich używamy. Wymieszać i wstawić na 10 minut do zamrażarki. 

 Dużą blachę z wyposażenia piekarnika wyłożyć papierem do pieczenia. 
 Nabierać po łyżce masy i wykładać ją na blaszkę z zachowaniem odstępów. Piec 

przez 10 minut. Podczas wyjmowania z piekarnika ciasteczka mają być miękkie    
w środku, zastygną po ostudzeniu. 

(Przepis zaczerpnięty z Kwestii Smaku) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


