
Scenariusz zajęć –poniedziałek, 18 maja 

Krąg tematyczny: Moja mama jest kochana 

Temat 166: Jak można ucieszyć mamę? 

 

1. Mamo, zobacz, jacy jesteśmy sprawni! – zestaw ćwiczeń porannych. 

Tak sprawne są moje ręce – zabawa ruchowa.                                                                                 

Dziecko unosi wyprostowane ręce, trzymając nad głową woreczek gimnastyczny. Wykonuje 

naprzemienne krążenia ramion w przód. Kiedy jedna ręka wykonuje krążenie, druga – 

uniesiona – trzyma woreczek nad głową. Należy wykonać osiem krążeń każdą ręką.  

Tak sprawne są moje nogi – zabawa ruchowa.                                                                             

Dziecko unosi w przód ugiętą w kolanie nogę i układa na niej woreczek. Wykonuje krążenia 

kolanem w taki sposób, aby nie zrzucić woreczka. Należy wykonać cztery krążenia każdą z 

nóg. 

Jestem sprawny – zabawa ruchowa.                                                                                            

Dziecko wykonuje skłon w przód, układa woreczek na podłodze i prostuje się. Następnie 

wykonuje kolejny skłon, chwyta woreczek w dłonie i podnosi go nad głowę. Ćwiczenie 

należy powtórzyć osiem razy.  

Jestem sprytny – zabawa ruchowa.                                                                                              

Dziecko trzyma woreczek w jednej dłoni i rozkłada wyprostowane ręce na boki. Następnie 

unosi nogę ugiętą w kolanie i przekłada woreczek pod kolanem do drugiej dłoni. Wraca do 

pozycji wyjściowej, trzymając woreczek w drugiej dłoni. Ćwiczenie należy powtórzyć osiem 

razy.  

Jestem skoordynowany – zabawa ruchowa.                                                                                   

Dziecko przekłada woreczek z dłoni do dłoni wokół bioder, raz z przodu, a raz z tyłu. 

Ćwiczenie należy powtórzyć osiem razy.  

Tak pracuje mój brzuszek – zabawa ruchowa.                                                                              

Dziecko układa się na plecach na dywanie. Układa sobie woreczek na brzuchu. Na sygnał 

napina mięśnie brzucha w taki sposób, aby woreczek uniosły się w górę. Po chwili rozluźniają 

mięśnie. Ćwiczenie należy powtórzyć osiem razy.  

Mam prosty kręgosłup – zabawa ruchowa.                                                                               

Dziecko układa sobie woreczek na głowie i prostuje kręgosłup. Spaceruje swobodnie po całej 

sali z woreczkiem na głowie. Jeżeli woreczek upadnie, można go podnieść, chwytając 

palcami stóp. 

Potrafię odpoczywać – zabawa relaksacyjna.                                                                            

Dziecko układa woreczek na podłodze. Następnie kładzie się na plecach i układa głowę na 



woreczku (jak na poduszce). Dziecko zamyka oczy i przez chwilę wyobraża sobie, że leży w 

ciepłym i przytulnym łóżku. Wykonuje wdech nosem i wydech ustami.                                                                                      

Środki dydaktyczne: bębenek, woreczki gimnastyczne 

2. Co czujemy? – zagadki o uczuciach i emocjach.                                                                  

Dziecko słucha zagadek czytanych z odpowiednią intonacją przez rodzica. Nazywa 

uczucia, które mu towarzyszą, gdy znajduje się w określonej sytuacji. Jeśli dziecko ma 

problem z nazwaniem emocji wyłącznie na podstawie zagadki słownej,  rodzic może 

wspomóc się również fotografiami lub ilustracjami osób, których twarze wyrażają dane 

uczucie. Dziecko może spróbować wyrazić nazwane emocje za pomocą mimiki, gestu, 

ruchu.  

Za nic z łóżka wstać nie mogę, bo coś złapie mnie za nogę. Kto uczucie to rozumie, może 

nazwę dać mu umie? (strach, lęk, obawa) 

Siedzę w kącie, głowę zwieszam, nawet żart mnie nie rozśmiesza. Niech więc ktoś tę sprawę 

zgłębi: jakie mnie uczucie gnębi? (smutek, przygnębienie) 

Ciągle tańczę, skaczę, śpiewam, chcę, by śmiechem świat rozbrzmiewał! Przejrzyj znanych 

uczuć listę, które jest tu oczywiste? (radość, szczęście) 

Kot po rynnie chodzi ładnie, liczę na to, że nie spadnie. Powiedz krótko, czy w tych słowach, 

jakieś się uczucie chowa? (strach, lęk) 

Wciąż zadręcza mnie pytanie: Czemu on to ma, a ja nie? Jakie to uczucie budzi, czy 

odpowiedź cię nie trudzi? (zazdrość) 

Sam przypadków tych nie zliczę, kiedy wściekam się i krzyczę. Powiedz, jeśli się nie boisz, 

które z uczuć za tym stoi? (gniew, wściekłość, złość) 

Musiałbyś mnie brać na męki, żebym żabę wziął do ręki! Nie potrafię tego zmienić. Kto 

uczucie to wymieni? (wstręt, obrzydzenie                                                                                    

Środki dydaktyczne: fotografie lub ilustracje twarzy wyrażających emocje 

3. Tak się cieszę! – zabawa naśladowcza.                                                                                

Rodzic wyraża różne emocje za pomocą mimiki(smutek, zdziwienie, radość, strach, 

gniew, zmęczenie). Dziecko nazwę przedstawioną emocję. Następnie prezentuje, jak się 

zachowuje, kiedy sam ją odczuwa. 

 

4. Czy moja rodzina jest zawsze uśmiechnięta? – rozmowa kierowana.                                   

Rodzic zadaje dziecku pytanie, czy jego rodzice, rodzeństwo są tylko radosne i 

szczęśliwe, czy bywają również sytuacje, w których są smutne, złe itp. Rodzic prosi 

dziecko, żeby spróbowało wymienić, w jakich sytuacjach najbliższym towarzyszą 

określone emocje. 

 

5. Jaką minę zrobi mama? – zabawa orientacyjno-porządkowa.                                     

Rodzic przypina w różnych częściach sali ilustracje z twarzami osób dorosłych, które 



wyrażają określone emocje, np. znużenie, wstręt, strach, gniew, zaskoczenie, radość. 

Rodzic wymienia sytuacje, w których mogą pojawić się dane emocje, a dziecko ustawia 

się obok fotografii przedstawiających odpowiednie reakcje emocjonalne. Przykładowe 

sytuacje: Mama znalazła robaka w zupie. Wróciliśmy ubłoceni z podwórka i 

zabrudziliśmy podłogę, którą umyła mama. Zrobiliśmy mamie niespodziankę i wytarliśmy 

zabłoconą podłogę. W trakcie zabawy warto zwracać uwagę na to, że czasami ta sama 

sytuacja może wywołać u różnych ludzi różne reakcje oraz że większość sytuacji może 

wywołać u tej samej osoby kilka emocji.  

 

6. Co mogę zrobić, kiedy mama jest smutna? – rozmowa, poszukiwanie sposobów na 

smutek i zły nastrój mamy.                                                                                                  

Dziecko zastanawia się, kiedy mama jest smutna, zła lub zmęczona. Nazywa te sytuacje. 

Zastanawia się, czy zdarza im się czasami sprawić mamie przykrość, przysporzyć 

zmartwień. Dziecko proponuje, w jaki sposób można w takich sytuacjach poprawić 

mamie nastrój, np. pozwolić jej chwilę odpocząć, przytulić się, powiedzieć mamie, że się 

ją kocha, poprosić tatę, żeby zrobił dla niej herbatę, mile spędzić z mamą czas, zapytać, 

czy chciałaby porozmawiać i opowiedzieć o tym, czym się martwi. 

 

7. Kiedy moja mama jest… – zabawa dramowa. Jedno dziecko wciela się w rolę mamy, 

a drugie – w rolę jej dziecka.                                                                                                   

Dziecko gra rolę mamy, ma zachowywać się zgodnie z tym, jaką emocje wybiorą z 

rodzicem. Z kolei rodzic, wciela się w rolę dziecka, ma za zadanie poprawić mamie 

humor. Można zamieniać się rolami.  Zabawa może stanowić punkt wyjścia do rozmowy 

o tym, jakie sposoby na wyciszenie emocji są najskuteczniejsze. Rodzic zauważa, że 

najważniejsze jest okazywanie sobie nawzajem miłości. Może w tym kontekście wyjaśnić 

znaczenie sformułowań: okazać innym odrobinę serca, podejść do kogoś z sercem na 

dłoni itp.  

 

 

8. Co miłego mam dla mamy – zabawa orientacyjno-porządkowa.                                

Rodzic mówi: Prezent dla mamy powinien być… i wymienia cechę przedmiotu, np. 

czerwony, ciężki. Dziecko odszukuje w sali przedmiot, który ma wspomnianą cechę i go 

dotykają.  

 

9. Dziecięce SPA – masażyk relaksacyjny dla mamy.                                                             

Dziecko siadają przed mamą, ćwiczy masażyk dla mamy. Rodzic zaznacza, że ruchy 

muszą być delikatne, ponieważ twarz jest miejscem bardzo wrażliwym.                                     

Moja mama Moja mama ma piękne oczy (delikatne uderzanie opuszkami palców w 

okolicach oczu) i nosek ma najpiękniejszy. (głaskanie nosa z góry na dół, od nasady, do 

czubka) Gdy się śmieje, śmieje się świat, (delikatne uderzanie opuszkami palców w 

okolicach ust) bo śmiech mamy jest najszczerszy. Moja mama ma ładne włosy (wkładanie 

palców we włosy i masowanie skóry głowy) i policzki śliczne, rumiane. (delikatne 

chwytanie palcami skóry twarzy) Gdy urosnę, będę jak mama (przeciąganie się jak przy 

wstaniu z łóżka) I, jak ona, z uśmiechem z łóżka wstanę.  


