
Wypowiedzi dzieci na temat; W jaki sposób pomagają w domu?, Kto z ich pomocy jest 
zadowolony?, Czy czuje się z tego powodu szczęśliwy?, W jaki sposób sprawia przyjemność
swoim bliskim?

„Pomocna dłoń” – odczytanie listu Skrzata do dzieci i na odrysowanych dłoniach na 
kartce wypisanie na poszczególnych palcach zobowiązań dziecka, (w jakich czynnościach 
będzie pomagało?)

LIST OD SKRZATA
Drogie dzieci!

Znam wasze mamusie. Bardzo ją lubię. Martwi mnie jednak ich ciężka praca.
Chętnie bym im pomógł, ale jestem już stary i słaby Wy natomiast możecie

wykonać pewne prace w domu, aby waszym mamusiom było lżej. Proponuję,
abyście wykonali taką pomocną dłoń, która będzie przypominała wam o waszych

obowiązkach domowych.
Liczę na was dzieciaki. Skrzacik

Zabawa z elementami dramy: „Scenka rodzinna”. Dzieci prezentują scenki w formie 
zagadek: „Kto to jest?”, „Co robi?”.

Słuchanie wiersza J. Sucharzewskiej pt. „Mama” – wypowiedzi dzieci na temat 
postępowania chłopca; ocena jego zachowania,

„MAMA” - J. Suchaczewska
- Mamo, zapnij mi guziki!
- Mamo, wciągnij mi buciki!
- Mamo, zawiąż sznurowadło!
- Mamo, podnieś, bo coś spadło!
- Mamo, przynieś mi łyżeczkę!
- Mamo, popraw poduszeczkę!



We dnie, w nocy, wieczór, rano,
Ciągle tylko – Pomóż mamo!
Za to beczeć umie sam.
- Znasz takiego?
- Bo ja znam.
Zabawa pt. „Niedokończone zdania” –  Każda osoba po kolei kończy zdanie, np. 
„Mam... (brata, siostrę), która ma na imię...”, „Moja mama lubi, gdy...”, „Lubię, gdy
mama...”, „Mój tata ma na imię...”, „Lubię z tatą...”, „Moja rodzina to...”, 
„Chciałbym z mamą...”, „Chciałbym z tatą...” itp.

Kochana Mamo - piosenka dla dzieci, na 
dzień mamy - Babadu Tv
https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE

Bajki dla dzieci - RODZINA TREFLIKÓW - sezon 1 - odc. 1 - "Tęcza"

https://www.youtube.com/watch?v=tKw2-En1tTw

Wybór prezentu, szczególnie dla tak bliskiej osoby jak mama, to sprawa, 

której z oczywistych względów bagatelizować nie można. Takie święto 

zdarza się przecież tylko raz w roku i wypada je w odpowiedni sposób 

uczcić. Mamy przecież jak nikt inny zasługują na naszą miłość – i tą 

wyrażaną ciepłymi uczuciami, i pięknymi podarunkami. Nie macie jeszcze 

prezentów? Najwyższa pora o nich pomyśleć. 26 maja zbliża się przecież 

wielkimi krokami…

https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE
https://www.youtube.com/watch?v=tKw2-En1tTw


Kartka na dzień mamy - Zrób to sam!

potrzebne materiały:

 Grubszy, sztywniejszy papier A4 do zrobienia kartki lub gotowa baza do robienia kartek. My użyliśmy 
kremowy ale może być dowolny kolor, najlepiej pastelowy,

 Zielona sztywniejsza kartka papieru,

 Ozdobna kartka papieru (u nas zielona w białe kropki). Można ją śmiało zastąpić kolorowym papierem,

 Kilka kartek kolorowych papierów,

 Różne okrągłe przedmioty np. taśma klejąca, rolka papieru toaletowego, nakrętka, szklanka do 
odrysowania kwiatów,

 Klej,

 Nożyczki,

 Ołówek do odrysowania kwiatów (opcjonalnie).

Wykonanie kartki - krok po kroku

Krok 1. Zbieramy wszystkie potrzebne materiały.

Krok 2. Bierzemy naszą podstawę kartki i składamy na pół.



Krok 3. Z  zielonej  kartki  papieru  wycinamy 3  łodyżki  do  kwiatów.  Jeśli  kartkę robimy,  jak  w

naszym przykładzie, z formatu A4 najlepiej wycinać prostokąty szerokości 1-2 cm i długości 10-

12 cm. Następnie wycinamy kieszonkę - czyli kwadrat o boku 8 cm.

Krok 4. Czas na klejenie kieszonki i łodyżek. I tu mamy dwie możliwości: 1. Przyklejamy łodyżki

na sztywno do prostokątnej kieszonki, a następnie całość naklejamy na kartkę lub 2. Smarujemy

cienko  (max.  szerokość  1  cm)  3  krawędzie  prostokątnej  kieszonki,  a  następnie  naklejamy

kieszonkę na kartkę. Nieposmarowana część powinna iść do góry, tak aby przez nią wsuwać

łodygi.  Podczas smarowania klejem uważamy aby nie smarować całej  powierzchni  kwadratu,

inaczej będziemy mieli problem z włożeniem łodyżek do kieszonki.

 Krok 5. Najwyższy czas na zrobienie 3 kwiatków. To bardzo prosty etap. Na kartkach papieru

odrysowujemy kółka różnej średnicy. Potrzebujemy 3 małe, 3 średnie i 3 duże. Używamy różnych

kolorów  aby  kwiatki  były  różnorodne.  Następnie  wycinamy  kółka  i  łączymy  je  w  kwiatki.

Naklejamy średnie koło na duże, a małe na średnie. W ten sposób powstaje kwiatek.

 Krok 6. Naklejamy kwiaty na łodyżki. Jeśli robiliśmy wcześniej kieszonkę - wsuwamy w nią teraz

kwiaty, jeśli nie kartka skończona :) No prawie. W środku przydałoby się napisać życzenia, albo

jakiś piękny własnoręcznie zrobiony obrazek dla mamy.





Zabawa w wieku przedszkolnym jest ważna dla rozwoju dziecka. W przedszkolach

wykorzystuje się różne metody również w celu edukowania maluchów. Wielu

rodzicom zabawa z dzieckiem kojarzy się tylko z czasem spędzonym wśród misiów

na dywanie lub na placu zabaw. A dla rodziców zapracowanych, zmęczonych,

zabieganych znalezienie czasu bywa wyzwaniem... Czy słusznie? Przecież elementy

zabawy można włączać również w innych sytuacjach! Zobacz, jak łączyć zabawę i

wspólne spędzanie czasu z obowiązkami domowymi lub z odpoczynkiem.

Gdy wracasz po pracy…
 
… a tam czeka na Ciebie cała lista obowiązków domowych. Jak znaleźć jeszcze czas
i siłę na zabawę z dzieckiem? Otóż nie chodzi o wygospodarowanie dodatkowej 
czasu - ale o zamienienie codziennych czynności w zabawę!

Nie zawsze się da. Czasem dziecko uprze się na układanie klocków albo 
kolorowanki. Ale warto pamiętać, że dla dziecka w wieku przedszkolnym zabawą 
może być większość aktywności wykonywanych na co dzień - trzeba je jedynie 
odpowiednio ciekawie zaprezentować.
robisz pranie? Zaproś dziecko do segregowania ubrań. Stwórzcie Królestwa 
Koloru, które czekają na swoją kolej mycia się. A później urządźcie zawody na 
celność - czyli rzucanie poszczególnych ubrań do pralki.

szykujesz kolację? Włącz dziecko do przygotowywania posiłku. Bardzo 
prawdopodobne, że zajmie to nieco dłużej, a po wszystkim będzie więcej 
sprzątania. Ale pamiętaj, że tarcie, krojenie, smarowanie - rozwijają też 
umiejętności manualne dziecka! Gdy więc przygotowujesz ciasto: oddziel kawałek 
dla dziecka, by samodzielnie robiło z niego kształty. A gdy robisz kanapki: poproś 
dziecko o pomoc w ułożeniu składników na chlebie.



zmywasz naczynia? Ciężko włączyć dziecko do tej czynności. Możesz za to 
zaproponować zabawę w szukanie skarbów! Mów, jakie przedmioty maluch ma 
znaleźć: “Połóż na stole skarb, który jest płaski, niebieski i ma ślady po krojeniu na 
nim nożem” albo “Połóż na krześle skarb, który jest miękki, ma cztery rogi i można 
na nim kłaść głowę w czasie snu”.

Gdy nie masz siły…

… ani na zabawę, ani na inne aktywności w domu. I marzysz tylko o tym, by się 
ułożyć na kanapie i wypocząć. Jakie zabawy możesz wtedy zaproponować dziecku?
 
zabawa w lekarza i pacjenta - gdzie jesteś ciężko chorym pacjentem, któremu 
zaleca się dłuuuugi wypoczynek. Dziecko może Cię zbadać (warto zainwestować w 
zabawkowy sprzęt lekarski), przykryć kocem, zmieniać Ci okłady na głowie, a nawet
owijać nogę bandażem.

zabawa w salon kosmetyczny - gdzie jesteś klientką, a dziecko kosmetyczką. 
Możesz poprosić o manicure/pedicure (lepiej przygotuj przestrzeń wokół siebie na 
wypadek zachlapania lakierem) albo poprosić o nałożenie maseczki i masaż.

budowanie fortu - czyli przygotowanie miejsca do oglądania bajki albo czytania 
książki. Poproś dziecko, by zebrało jak najwięcej poduszek i kocy. Niech maluch 
zajmie się przygotowaniem miejsca (młodsze mogą przygotować “gniazdko”, 
starsze powinny sobie poradzić z fortem opartym o fotel/stół). Ty w tym czasie 
możesz przygotować popcorn albo jakieś przekąski. A później - urządźcie sobie 
seans filmowy albo poczytajcie baśnie! 

Gdy chcesz pobawić się w coś kreatywnego…

… a masz wrażenie, że zabawy Twojego dziecka kompletnie nie mają celu. 
Faktycznie, dla dzieci istotą zabawy jest działanie, wyrażanie siebie, spontaniczność
- a nie efekt końcowy. Nam, dorosłym, czasem trudno zaangażować się w coś, co 
nie ma celu. Jakie zabawy możesz zaproponować w tej sytuacji?
 

gry planszowe - czyli zabawy, które jednocześnie mają dużo innych zalet, m.in. 
uczą logicznego myślenia, umiejętności zdrowej rywalizacji/przegrywania, 
stosowania się do zasad. Oprócz tego do gier możesz zaprosić innych dorosłych - a 
to też spory plus!

zabawy plastyczne - dla osób, które mają artystyczną duszę. Możecie robić 
rysunki, kolorować, lepić z plasteliny. Albo też możecie ozdabiać album lub ramki na
zdjęcia czy przygotowywać ozdoby na specjalne okazje.

aktywności sportowe - zaproponuj dziecku pójście na basen, na rower albo po 
prostu wspólny spacer. Dla Ciebie to okazja do aktywnego wypoczynku, a dla 
dziecka: atrakcyjny sposób na spędzanie czasu z rodzicem!
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