
Scenariusz  26.05.20 3a 

BLOK TEMATYCZNY: ŚWIAT DZIECI 

Temat dnia: Za co najbardziej dzieci kochają swoje mamy?  

 

 

       26 maja  

Dzień Matki 

                                        

 
Witam Was kochani      

Na pewno pamiętacie jakie dziś obchodzimy święto.  

Dziś dzień Matki. 

MATKA. To jedno słowo, ileż kryje w sobie treści. Z nim związane są na zawsze 

najpiękniejsze wspomnienia z najwcześniejszego dzieciństwa, nasze pierwsze 

radości , marzenia, tęsknoty.  

Każdy z nas chowa w sercu wdzięczność za to , że dała nam najpiękniejszy skarb 

– życie. 

Pamiętajmy o Mamie w dniu Jej święta. Obchodzimy je zawsze 26 maja , w 

okresie rozkwitania najpiękniejszych kwiatów. Niech one będą dowodem 

wdzięczności i szacunku należnego każdej Mamie. 

 

Poznaj historię Dnia Matki w Polsce...  
Historia Dnia Matki w Polsce związana jest z Krakowem, gdzie w 1914 roku 

święto to było obchodzone po raz pierwszy. Od tamtego odległego momentu 

dzień matki jest w Polsce obchodzony co roku 26 maja. Nasze mamy jako wyraz 



miłości i wdzięczności obdarowywane są kwiatami, bombonierkami, laurkami 

oraz innymi upominkami.   

 

Dzień Matki w innych krajach. 
W RPA Dzień Matki obchodzi się tam w drugą niedzielę maja. Dzieci małe i te 

duże zakładają czerwone i różowe ubrania. Jeśli mama już odeszła, dzieci 

ubierają się na biało. 

W Kanadzie  świętuje się hucznie, są specjalne przyjęcia w restauracjach, 

dzieci obdarowują mamę słodyczami i ciastkami pieczonymi tylko z okazji tego 

święta. 

Niemcy świętują Dzień Matki od 1922 roku, 10 lat później ustanowiono go 

świętem narodowym.  Mamy dostają kwiaty, kartki i drobne prezenty, które 

wyrażają miłość, szacunek i przywiązanie. 

W Rosji Dzień Matki obchodzony jest nie na wiosnę, ale w ostatnią niedzielę 

listopada. O mamach pamiętają nie tylko dzieci, ale również władze państwowe, 

które z tej okazji organizują wiele koncertów i festynów. 

 

Takie święto jest raz w roku. Spraw, aby ten dzień był 
wyjątkowy. Bądź miły/a przez cały rok, ale dzisiaj traktuj 
mamę jak    księżniczkę! 
 
(podręcznik, cz. 4 s. 40 – 41 i s. 41 ćw. 1) 

Samodzielnie głośno przeczytaj wiersze zamieszczone w podręczniku.  

Powiedz  za co dzieci kochają swoje mamy i w jaki sposób chcą podziękować mamom w dniu 

ich święta. Pomyśl za co Ty kochasz swoją  mamę?  

 
Naucz się pięknie czytać. Zaproś mamę i przeczytaj za co ją kochasz. 

Kocham Cię mamo... 
Za to, że zawsze we mnie wierzysz 
Za to, że zawsze mnie wspierasz 
Za to, że mnie rozumiesz 
Za to, że mnie kochasz 
Za to, że jesteś dobra 
Za wspaniałe dni 
Za to, że mogę na Ciebie liczyć 
Za to, że jesteś . 

 
Teraz wykonaj zadania . 
✓ Powiedz - Idź do mamy i powiedz jak ją mocno kochasz. 

✓ Zrób  - Zrób mamie pyszną kanapkę. Poproś o pomoc tatę lub starsze 

rodzeństwo. 



✓ Narysuj lub namaluj- Narysuj portret MAMY- obrazek 

przedstawiający twoją mamę. 

✓ Idź - Idź do mamy, przytul ją, daj buziaka : i wręcz portret, mówiąc 

jej, że jest najwspanialszą mamą na świecie! 

✓ Zapisz - Zapisz w zeszycie w linie zdanie i uzupełnij je wg własnego 

pomysłu:  

                     Moja mama jest:……………………. 

✓ Ułóż - Ułóż życzenia dla swojej  mamy, wykorzystaj propozycje 

zamieszczone w podręczniku (podręcznik, cz. 4 s. 41 ćw. 5, kolorowe kartki) 

     Zapisz życzenia na kolorowej kartce. Teraz możesz pięknie  ją ozdobić. 

✓ Zaśpiewaj -  Zaśpiewaj mamie sto lat i wręcz laurkę, którą 

wykonaliśmy. 

✓ Zaproś - Zaproś mamę na wspólny spacer. 

✓ Zadedykuj – Zadedykuj mamie piosenkę. 

 
,,Jesteś mamo skarbem mym’’ Drugi link – wersja z linią melodyjną. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SaTtm_Xo9U8 
 
Tytuł: Jesteś mamo skarbem mym, Wykonanie: Śpiewające brzdące 
Kiedy mija noc i dzień nastaje, 
Zawsze mówisz mi – witaj kochanie. 
Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję. 
Proszę otwórz serce swe, 
Niech w nie wpadną słowa te, 
Które Tobie teraz ja, 
Podarować właśnie chcę. 

Jesteś mamo skarbem mym, 
Kocham Ciebie z całych sił. 
Jesteś wszystkim tym co mam, 
Wszystko Tobie jednej dam. (2x) 

 Kiedy mija dzień i noc nastaje, 
Mówisz – miłych snów, moje kochanie. 
Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję. 
Proszę otwórz serce swe, 
Niech w nie wpadną słowa te, 
Które Tobie teraz ja, 
Podarować właśnie chcę. 

Jesteś mamo skarbem mym, 
Kocham Ciebie z całych sił. 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
https://www.youtube.com/watch?v=SaTtm_Xo9U8


Jesteś wszystkim tym co mam, 
Wszystko Tobie jednej dam. (2x) 

 
 

✓ Pomóż- Pomóż mamie w codziennych obowiązkach takich jak: 

sprzątanie, przygotowanie obiadu. Wynieś śmieci, wywieś pranie. Nie 

czekaj, aż mama Cię o to poprosi.  
 

(podręcznik, cz. 4 s. 41 ćw. 3, zeszyt w linie) 

Samodzielnie ułóż wiersz o swojej mamie. Poćwicz przez kilka minut piękne czytanie tego wiersza. 

Zaprezentuj go swojej Kochanej Mamie. Zapisz w zeszycie do polskiego. 

 

(podręcznik, cz. 4 s. 100 ćw. 1 ) 

Uważnie przyjrzyj się zdjęciom obrazów zamieszczonym w podręczniku na s. 100, na których 

polscy artyści ukazali matki z dziećmi – „Matka z dzieckiem” Wincenty Wodzinowski, „Nie 

bec Stachu, pójdziesz lulu” Antoni Kozakiewicz, „Chłopiec dający kwiaty matce” Antoni 

Kozakiewcz, „Macierzyństwo” Eugeniusz Zak, „Portret żony z synkiem Stasiem” Stanisław 

Wyspiański): 

 

− Wypowiedz się na temat emocji i uczuć, jakie przekazali w swoich obrazach artyści. 

 

 

To już wszystko na dziś . 

Miłego dnia kochani. 

Serdecznie pozdrawiam p. Agnieszka😊 

 


