
 

 

 

KRĄG TEMATYCZNY: „ŚWIĘTO MAMY, ŚWIĘTO TATY” 

Posłuchaj opowiadania 

„Laurka dla mamy” 

 

 Zbliżało się święto wszystkich mam. Wiele dzieci, by pokazać jak bardzo kochają swoje 

mamy, rysuje im laurki. Takie zadanie dostały dzieci z przedszkolnej grupy „Krasnoludki”. 

Wszystkie dzieci grzecznie siedziały przy stolikach i malowały piękne obrazki. Zadanie wcale 

nie było łatwe. Pani poprosiła dzieci, by namalowały coś, z czego ich mamy najbardziej się 

ucieszą. Przy jednym ze stolików siedzieli Marysia, Paweł i Michał. Dzieci razem zastawiały 

się, co mają namalować swoim mamom. 

- Ja namaluję serce, duże i czerwone, takie na cała kartkę – zaproponował Michał. 

- Ooo … - zasmuciła się Marysia – ja też miałam taki pomysł. Ja też chciałem narysować 

serce. 

- Ale ja byłem pierwszy – bronił się Michał – poszukaj teraz innego pomysłu. 

- A ja narysuję duży bukiet kwiatów, taki z czerwonych róż. Taki najbardziej lubi moja mama 

– wtrącił się do dyskusji Paweł. 

- Ooo … - znowu zasmuciła się Marysia – właśnie chciałam powiedzieć, że narysuję mojej 

mamie kwiaty, ale nie zdążyłam. 

- Trudno – triumfalnie stwierdził Paweł – ja byłem pierwszy i rysuję kwiaty, a ty wymyśl coś 

innego. 

Chłopcy już zabrali się za malowanie swoich laurek, a Marysia ciągle siedziała i nie 

wiedziała, co może narysować swojej mamie. Zauważyła to pani wychowawczyni. Podeszła 

do stolika dzieci. 

- Co się stało Marysiu? Dlaczego nie rysujesz obrazka dla mamy? – spytała pani Marysię. 

- Bo nie wiem, co mama narysować – odpowiedziała dziewczynka. 

- A jak myślisz, z czego twoja mama może się ucieszyć - dopytywała się pani starając się 

pomóc Marysi. 

- Chciałam narysować mamie serce, ale Michał pierwszy je wymyślił. Później chciałam 

narysować kwiaty, ale Paweł je rysuje. A ja teraz nie wiem, co mam narysować – złościła się 

Marysia. 

- Ty również możesz narysować serce lub kwiaty. Nie ważne, co malują inni. Ważne jest to, 

co ty chcesz namalować swojej mamie – pani zachęcała Marysię do malowania. 

- Ale ja chciałabym, by moja mama dostała coś wyjątkowego, coś innego – Marysia ciągle 

była niepocieszona. 

- Na pewno każdy twój rysunek będzie dla mamy wyjątkowy. Na pewno bardzo się z niego 

ucieszy. Nie trać czasu i weź się do malowania – pani dalej zachęcała Marysię. 

Marysia powoli, bez przekonania, sięgnęła po kartkę i kredki. W tej chwili przypomniał sobie, 

że jej mama bardzo lubi oglądać zdjęcia. To podsunęło jej pomysł. Dziewczynka postanowiła, 

że narysuje portret swojej mamy. Szybko sięgnęła po kredki i zaczęła malować. 

Wszystkie dzieci bardzo przykładały się do swoich prac. Gdy skończyły, chwaliły się swoimi 

malunkami. Były na nich kwiaty, serduszka, ale także rzeczy nietypowe jak szklanka soku 

pomarańczowego, koszyk wypełniony owocami, a nawet mama na rowerze. Widać było, że 



dzieci dobrze znają swoje mamy. Wśród obrazków był też portret mamy namalowany przez 

Marysię. Pani obejrzał go z uwagą. Nie był to zwykły portret. Miał coś, co go wyróżniało od 

zwykłych portretów. 

- Powiedz Marysiu, dlaczego narysowałaś mamę w koronie? – zapytała pani. 

- Bo moja mama jest niezwykła, jest jak królowa – odpowiedziała Marysia. 

- A dlaczego mama na tym portrecie ma smutna minę? – dopytywała dalej pani. 

- To nie jest smutna mina tylko poważna mina, bo prawdziwe królowe na portretach zawsze 

mają poważne miny, a moja mama jest jak prawdziwa królowa – dumnie odpowiedziała 

Marysia. 

- Masz rację – pani zgodziła się z Marysią – twoja mama jest prawdziwą królowa, a ty jesteś 

jej prawdziwą księżniczką. 

A wy drogie dzieci, czy namalowałyście już laurki dla swoich mam? Jeśli jeszcze nie, to 

zastanówcie się co wasze mamy lubią najbardziej. Narysujcie im to i wręczcie z najlepszymi 

życzeniami. I koniecznie nie zapomnijcie dorzucić parę szczerych uśmiechów i słodkich 

całusów.  

 

 

Drzewo genealogiczne. Porozmawiaj z rodzicami na temat swoich członków rodziny. 

 

  



Zagadki o członkach rodziny. 

Łatwą zagadkę dziś mamy, 

kim jest mama mamy? 

         babcia 

 

To jest zagadka 

łatwa i prosta: 

kim jest dla Ciebie 

twej mamy siostra 

         ciocia 

 

Nie każdy jest siwy, 

nie każdy wąsaty, 

lecz każdy jest tatą 

mamy albo taty. 

         dziadek 

 

Kto nas kocha tak jak nikt 

i ochrania całym sercem? 

I do kogo można przyjść 

z każdym smutkiem jak najprędzej? 

         mama 

 

Oto niezwykle łatwa zagadka. 

Kim jest dla Ciebie syn Twego dziadka? 

         tata 

 

Jak razem się nazywa: 

babcia i prababcia siwa, 

dziadek szpakowaty i dzieci 

– obok mamy i taty? 

         rodzina 

 

  



Poranne wspólne ćwiczenia w domu dla rodzica i dziecka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysiłek z samego rana bywa trudny, ale są ćwiczenia, które nie męczą, a wręcz dodają 

energii. Taka aktywność tuż po przebudzeniu jest bardzo zdrowa i zapewnia siły do pracy i 

nauki na cały dzień. Wspólna poranna rozgrzewka zacieśni także więzi rodzinne i wyrobi u 

najmłodszych nawyk ruszania się już od rana. 

Przykładowe ćwiczenia to: 

• skłony (najlepiej na wyprostowanych nogach z prostymi plecami); 

• krążenia: kostek, kolan, bioder, nadgarstków i szyi; 

• przysiady oraz pajacyki. 

Wszystko w seriach 10 x 3, z krótką przerwą pomiędzy. Takie ćwiczenia nie powinny zabrać 

więcej niż 15-20 minut. 

Zabawy na dworze dla dziecka 

Gdy mamy wolne popołudnie lub weekend i dobrą pogodę, grzechem byłoby siedzenie w 

domu. Jednym ze sposobów czerpania radości ze słonecznego dnia jest wspólna wycieczka 

rowerowa. Rodzic wraz z dziećmi może wybrać się do ogrodu i tam zorganizować im np. 

wyścig. Wystarczy wyznaczyć prowizoryczny start oraz metę, następnie ustawić dzieci na 

początku trasy, a samemu udać się na metę. Dla dodania znamion profesjonalizmu, warto 



włączyć stoper w telefonie na czas trwania wyścigu. Dzięki takiej aktywności dzieci dobrze 

się bawiąc nauczą się czym jest rywalizacja. 

Jedno dziecko również może korzystać ze świetnej zabawy na dworze. Nawet zwykłe wyjście 

naszej pociechy na rower czy rolki można urozmaicić na wiele sposobów. Jednym z nich jest 

zorganizowanie slalomu. Można go stworzyć z rzeczy, które mamy przy sobie tj. butelka 

wody, plecak czy inna torba. W wersji bardziej profesjonalnej możemy zaopatrzyć się w 

pachołki. Dla dziecka przejazd po takiej trasie będzie świetnym sposobem na doskonalenie 

umiejętności utrzymywania równowagi. Taki slalom można także przebiec z dotknięcia ziemi 

na jego początku i końcu, lub pokonać żabim skokiem. To doskonałe ćwiczenia 

wspomagające motorykę, refleks i koordynację ruchową. 

Zabawa w domu dla całej rodziny 

Gdy pogoda nie sprzyja wyjściom, warto zorganizować zabawę dla całej rodziny łączącą 

aktywność fizyczną i umysłową. Cała zabawa pod nazwą „Poszukiwacze skarbów” polega na 

rozwiązywaniu zadań i zagadek, tak by dotrzeć do nagrody. Rysujemy mapę z drogą do 

skarbu dodając do niej kilka zadań specjalnych, typu: zrób 10 przysiadów, zakręć się 3 razy, 

podskocz 7 razy itp. W całym domu można także pochować kilka kartek z podpowiedziami 

takimi jak „sprawdź pod łóżkiem”, „szukaj za kanapą”, „zajrzyj do kuchni” itp. Wówczas 

mamy pewność, że dziecko odnajdzie skarb, a więc będzie z siebie dumne, a przy okazji się 

porusza. To co będzie poszukiwaną nagrodą zależy już tylko od wyobraźni organizatorów. 

Ćwiczenia dla dziecka na koniec dnia 

Po całym męczącym, pełnym ekscytacji dniu warto wykonać kilka ćwiczeń, które pozwolą 

dziecku się wyciszyć i przygotować do snu. Do takich aktywności należą np. „Opadające 

liście”. W pozycji stojącej dziecko chwyta stopą leżącą na podłodze chustkę, podrzucają ją do 

góry i obserwuje jej ruch podczas opadania, po czym odtwarza ten ruch własnym ciałem. 

Warto powtórzyć tę czynność kilka razy. 

Wieczornym ćwiczeniem oddechowym, które również relaksuje jest tzw. „Świeczka”. Dzieci 

dmuchają na wystawiony palec – raz prawej, raz lewej ręki. Można powtórzyć kilka razy. 

Warto też naśladować odgłosy np:  wiatru – www…, szumu liści – szszsz…, warkotu silnika 

– wrr….., lokomotywy – puf, puf – ogólnie wszystkiego co wam podpowie wyobraźnia. 

Rozwijając sprawność ruchową dziecka wpływamy jednocześnie na jego rozwój umysłowy. 

Poprzez ruch ćwiczymy z dzieckiem nie tylko ciało, ale także zdolność logicznego myślenia, 

koncentrację, pamięć oraz zdobywanie nowych umiejętności tj. samodyscyplina. 

Zróżnicowane ćwiczenia dla najmłodszych wpływają po prostu pozytywnie na ich rozwój, 

dlatego tak ważne jest, aby uczyć poprzez zabawę. 

 

 

  



ZADANIE DOMOWE:   

 

6 – latki KP 5 s. 26 – 27 uzupełnienie podpisów pod obrazkami, pisanie sylab po śladzie, 

rysowanie takich samych kół, uzupełnienie rysunku zgodnie z podpisami., KP 5 s. 28 – 

29 uzupełnienie haseł krzyżówki literami – utrwalenie poznanych liter.  Łączenie 

obrazków z monetami o odpowiednich nominałach, skreślenie takiej liczby cytryn, ile 

wskazują liczby w pojemnikach, KP 5,  s 20 – 21 

 

5 – latki: KP 4 , s. 24 – kolorowanie lub wyklejanie szablonu litery,  KA ( karty  

artystyczne)  K- 26 wykonanie laurki dla taty. 

 

 

 

 

 

 

 

 


