
            KRĄG TEMATYCZNY: Kocham Cię, mamo! 

                                               Scenariusz zajęć 

                                            Poniedziałek 18.05.2020 

                        Temat 169: Moja mama, mama ukochana!  

      

Cel główny:  

Kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną, dostrzeganie wkładu pracy mamy                        

w codzienne życie domowe 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

• wykonuje własne eksperymenty plastyczne  

• wyraża ekspresję twórczą podczas zabaw konstrukcyjnych  

• uczestniczy w ćwiczeniach porannych  

• recytuje wiersz  

• wypowiada się na określony temat  

• uczestniczy w zabawie ruchowej  

• przedstawia swoje emocje i uczucia 

• wykonuje własne eksperymenty językowe  

Metody nauczania:  

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, opowiadanie, 

• oglądowe: pokaz, obserwacja, 

• czynne: zadanie stawiane do wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka, 

• samodzielnych doświadczeń, instrukcje i objaśnienia, twórcza aktywność 

Przebieg zajęć: 

Chód baletnicy – zabawa orientacyjno-porządkowa:P.P.I.5 

dzieci poruszają się po obwodzie koła w rytmie wystukiwanym przez nauczyciela na 

tamburynie, wspinając się na palcach jak baletnica. Na hasło: Obrót! – zmieniają kierunek 

marszu.  

Kwiatek rośnie – kwiatek więdnie – zabawa doskonaląca postawę P.P.I.5                                              

dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym z tułowiem pochylonym do przodu i dłońmi opartymi 

o podłogę. Na hasło: Kwiatek rośnie – powoli prostują tułów i wyciągają ręce jak najwyżej. 

Na hasło: Kwiatek więdnie – powoli wracają do pozycji wyjściowej. 

 

 

 



Fruziaki - Gimnastyka Fruzi (PIOSENKI DLA DZIECI) 

https://youtu.be/3ucDVAsz_C0 

 

Sylwety – rysowanie flamastrem na dużych arkuszach papieru.P.P.IV.8                                                    

Przygotowanie pomocy do zajęć głównych. Dziecko kładzie się na dużym arkuszu szarego 

papieru, a rodzic flamastrem odrysowują jego kontury.  

Pomoce: arkusze szarego papieru, flamastry 

 Mój dom – budowanie z klocków, zorganizowanie wystaw.P.P.IV.11  

Rodzina – nauka czterowersu na pamięć.P.P.IV.5 

Rodzic czyta wiersz, dziecko próbuje zapamiętać słowa rymowanki: 

Z rodziną 

Trzeba niewiele. Troszeczkę czasu.                                                                                                 

I z rodzicami spacer do lasu.                                                                                                          

Wspólne pieczenie ciastek maślanych.                                                                                                      

To jest recepta na dzień udany.  

                                                                   Tomasz Plebański 

Po wysłuchaniu i próbie powtórzenia słów wiersza dziecko szuka odpowiedzi na pytanie: 

Dlaczego czas z rodzicami jest najpiękniejszy?.    

Jaka jest moja mama? – rozmowa przy zdjęciach, ilustracjach.  

Dziecko (najlepiej aby to zadanie wykonane było z tatusiami) wypowiada się na temat cech 

fizycznych oraz osobowościowych  mamy, opowiada, co mama lubi, czego nie, jak spędza 

swój wolny czas, jak się ubiera, jaki kolor lubi najbardziej.                                                          

Proponuje zadanie do wykonania w domu – przeprowadzenie wywiadu z mamą na 

https://youtu.be/3ucDVAsz_C0
https://www.youtube.com/embed/3ucDVAsz_C0?feature=oembed


podstawie przygotowanych  pytań, wspólne narysowanie odpowiedzi na kartce.: Jakiego 

domowego zajęcia najbardziej mama nie lubi? W jaki sposób najchętniej wypoczywa? Jak 

najbardziej lubi spędzać czas ze swoim dzieckiem/dziećmi? Jakie jest największe marzenie 

mamy? Jaki jest jej ulubiony przysmak?.  

DUŻY I MAŁY SKOK – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, 

dziecięce hity! 

https://youtu.be/InxomdEHL8M 

  

Czas z mamą – zabawa edukacyjna z kartą pracy.P.P.II.4                                                                             

Dziecko opowiada, w jaki sposób dzieci na obrazkach oraz ono samo okazują miłość swojej 

mamie, w jaki sposób mama i jej dzieci spędzają czas oraz o czym czytają. Następnie 

odnajduje różnice między obrazkami i rysuje w ramce tyle kresek, ile różnic udało się 

zauważyć. 

Pomoce: Karta pracy s. 26–27, kredki  

Dla mamy – zabawa plastyczna, malowanie farbami plakatowymi.P.P.IV.8  

Dziecko otrzymuje arkusz szarego papieru z konturami swojej sylwetki. Farbami maluje 

swoją postać.                                                                                                                                      

Pomoce: duże arkusze szarego papieru z odrysowanymi konturami sylwetek dzieci, farby plakatowe, 

pędzle, kubki z wodą 

Mama i dzieci – ćwiczenia ortofoniczne.P.P.IV.6                                                                                          

Dziecko naśladuje rodzica, który przedstawia ruchy i odgłosy zwierząt podczas opowiadania: 

Ja jestem mamą, a wy ty moim dzieckiem. Jestem mamą żabką, wołam swoje dziecko: kum, 

kum, kum – dziecko podskakuje i odpowiada: kum, kum, kum; Jestem mamą pszczołą i wołam 

swoje dziecko: bzzz – dziecko biega, machając dłońmi i odpowiadają: bzz; Jestem mamą 

bocianicą i wołam swoje dziecko: kle, kle, kle – dziecko chodzi z wysoko podniesionymi 

https://youtu.be/InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/embed/InxomdEHL8M?feature=oembed


kolanami i odpowiada: kle, kle, kle; Jestem mamą myszką i wołam swoje dziecko: pi pi pi – 

dziecko czworakuje i odpowiada: pi pi pi; Jestem mamą dziecka i wołam dziecko: Gdzie 

jesteś? A ty tu jesteś! A kuku! Po tych słowach dziecko ucieka, rodzic biegnie za nimi, gdy go 

dotknie, ten odpowiada: a kuku!. 

Ja i moi bliscy – zabawa plastyczna inspirowana kartą pracy.P.P.IV.8                                                            

Dziecko rysuje lub malują dowolną techniką ilustrację przedstawiającą sposób okazywania 

miłości bliskim. Po skończonej pracy opowiadają o swoim obrazku.   

Pomoce: kartki, kredki, pastele, farby plakatowe, pędzle, kubki z wodą 

 

Zajęcia dodatkowe 

https://www.lulek.tv/ 

 

Edukacja przez zabawę. Staramy 

się, by w naszej kranie nie brakowało 

wartościowych treści. Można się tu nauczyć 

liczyć, czytać, pisać, określać nazwy miesięcy 

czy poznawać godziny na zegarze. Pokazujemy 

dzieciom nuty, pomagamy zapamiętać 

numery alarmowe, czy pierwsze słowa w 

języku angielskim. Zachęcamy do czytania 

książek, rysowania na kartce, śpiewania. 

Przekonujemy, że warto myć zęby, a mycie 

głowy wcale nie jest takie straszne 😉. 
 

 Przyjazna atmosfera. Nasza 

kraina jest bezpieczna nawet dla maluchów. 

Nie ma tu miejsca na elementy wywołujące 

negatywne emocje, nie ma złych bohaterów. 

Jest za to familijna atmosfera i sympatyczne 

postacie bliskie dziecięcej rzeczywistości oraz 

pobudzający wyobraźnię bajkowy, kolorowy 

świat. 

 

Matematyczne zoo 

https://www.matzoo.pl/konkurs-zagadki/111 
 

https://www.lulek.tv/
https://www.matzoo.pl/konkurs-zagadki/111


 

 

 

 

 

 

Wolimy zabawy i bajki niż 

uzależniające gry. Jesteśmy przeciwni 

wykorzystywaniu elementów grywalizacji w 

grach dla najmłodszych. Nie znajdziesz tu 

typowych strzelanek, czy platformówek. Nie 

ma zdobywania nagród w zamian za 

przechodzenie do następnego poziomu, czy 

premiowanie za częste odwiedzanie krainy. Są 

tu przede wszystkim edukacyjne zabawy, 

które pomagają odkrywać świat i wyrażać 

siebie 

Ma być jak w kolorowym, bajkowym 

świecie! Starannie opracowana grafika i 

dźwięki są przyjazne dla wzroku i słuchu 

dziecka. Brak tu męczących oczy, szybko 

przesuwających się obrazów. Postacie są 

sympatyczne, wyraźnie zarysowane. Nie 

lubimy ostrej kreski, wynaturzonych, 

karytakuralnych sylwetek. 


