
               KRĄG TEMATYCZNY: Kocham Cię, mamo! 

                                                                    Scenariusz zajęć 

                                                     Środa 20.05.2020 

                                Temat 170: Majowa łąka dla mamy 

      

Cel główny:  

Wzmocnienie więzi uczuciowej między matką i dzieckiem poprzez wspólne zabawy 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

• uczestniczy w ćwiczeniach porannych  

• wypowiada się na określony temat  

• doskonali sprawność manualną  

• bierze udział w zabawie ruchowej  

• współdziała z rówieśnikami podczas wykonywania zadań  

• odczuwa radość z wykonania prezentu dla mamy  

• rozpoznaje litery  

• wykonuje własne eksperymenty językowy 

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: 

Zestaw „Gimnastyka z kwiatami”  

Każde ćwiczenie powtarzamy kilka razy.  

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

Dziecko porusza się po obwodzie koła w rytmie wystukiwanym przez rodzica na bębenku,                 

( plastikowa miseczka i drewniana łyżka) wspinając się na palcach jak baletnica. Na hasło: 

Obrót! – zmienia kierunek marszu.  

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

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym z tułowiem pochylonym do przodu i dłońmi opartymi 

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

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

 



Kwiaty dla mamy – ćwiczenie tułowia:P.P.I.5                                                                                         

Dziecko leży na podłodze, na brzuchu, z nogami złączonymi. Unosząc ręce i głowę nad 

podłogą, wykonuje ruchy, jakby jedną ręką zrywało kwiatki i układało je w bukiet trzymany 

w drugiej ręce.  

Zbieramy kwiaty – ćwiczenie wyciszające:P.P.I.5                                                                                                

Dziecko maszeruje po obwodzie koła z jednoczesnym przeliczaniem na głos kroków do 

sześciu, następnie zatrzymuje się, udają, że zrywa kwiaty na łące, wącha, wciągając powietrze 

nosem i wypuszczając ustami. Po chwili znowu maszeruje.  

Majowa łąka dla mamy – burza mózgów.P.P.IV.2                                                                               

Rodzic zaprasza dziecko do rozmowy. Kierując jej tokiem, zadaje pytania: Co się może 

znaleźć na majowej łące? Jak pachnie majowa łąka? Czy ją słychać? Jeśli tak, to jak 

i dlaczego? Jakiego koloru jest majowa łąka?. Dziecko ogląda ilustracje przedstawiające łąkę 

i jej mieszkańców oraz rośliny na niej rosnące. Dopasowuje podpisy do nazw owadów, np.  

Majowa łąka dla mamy – burza mózgów. Nauczyciel zaprasza dzieci do rozmowy. Kierując 

jej tokiem, zadaje pytania: Co się może znaleźć na majowej łące? Jak pachnie majowa łąka? 

Czy ją słychać? Jeśli tak, to jak i dlaczego? Jakiego koloru jest majowa łąka?. Dzieci oglądają 

ilustracje przedstawiające łąkę i jej mieszkańców oraz rośliny na niej rosnące. Dopasowują 

podpisy do nazw owadów, np. osa, motyl, ważka, dokonują analizy słuchowej wyrazów, 

dzielą na sylaby, artykułują głoski w nagłosie, wyszukują rymy do wyrazów związanych 

z łąką. Na koniec słuchają odgłosów majowej łąki – bzyczenia owadów, cykania świerszczy. 

Środki dydaktyczne: ilustracje majowej łąki, obrazki przedstawiające owady, np. osę, motyla, 

ważkę, i podpisy do nich, CD Utwory nr 38 „Łąka”, dokonują analizy słuchowej wyrazów, 

dzieli na sylaby, artykułuje głoski w nagłosie, wyszukują rymy do wyrazów związanych 

z łąką. Na koniec słuchają odgłosów majowej łąki – bzyczenia owadów, cykania świerszczy.  

Pomoce: ilustracje majowej łąki, obrazki przedstawiające owady, np. osę, motyla, ważkę, i podpisy 

do nich, 

Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 3 - Łąka 

https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4 

 

https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4
https://www.youtube.com/embed/LKLf5EN1Ff4?feature=oembed


 

Koloruję łąkę – zabawa edukacyjna z kartą pracy.P.P.I.9                                                                       

Dziecko koloruje rysunek majowej łąki dla mamy zgodnie ze wzorem, nazywają owady na 

ilustracji oraz przeliczają, ile jest par takich samych owadów.  

Środki dydaktyczne: Karta pracy 4 s. 29, kredki 

 



Malujemy majową łąkę – praca plastyczna, wizualizacja wcześniejszej rozmowy. P.P.IV.8                       

Na dużym arkuszu papieru dziecko maluje farbami łąkę, słońce, a z kolorowego papieru 

wycinają kwiatki i przyklej je. Z kolorowych czasopism mogą wyciąć owady lub robić je 

samodzielnie. Wygląd pracy zależy od pomysłowości  samego dziecka.  

Środki dydaktyczne: duży arkusz papieru, farby, kubki z wodą, pędzle, kolorowy papier, 

ilustracje z gazet, nożyczki, klej 

Fitty Kid - Platforma rozrywki ruchowej dla dzieci 

https://youtu.be/rwqMzHX4E_M 

 

Kwiatek dla mamy – zabawa plastyczna z wykorzystaniem „Wyprawki. P.P.III.2                                   

Dziecko wykonuje upominek – kwiatek dla mamy. Składa elementy według zaznaczenia 

i skleja. Może wykazać się własną inwencją twórczą, np. dorysować więcej liści, owadów, 

dorobić z pasków gałązki, przykleić elementy obrazka na kolorowej kartce, obudować 

obrazek ramką, oklejając ją kolorowym papierem lub wykleić ozdobnymi elementami 

(kwiatuszki, serduszka wycinane ozdobnymi dziurkaczami).  

Pomoce: W „Kwiatek dla mamy”, kredki, nożyczki, klej, kolorowy papier 

Zabawy z literami – lepienie liter z plasteliny.P.P.V.4                                                                             

Dziecko wykorzystuje wałeczki z plasteliny do układania na podkładkach poznanych liter. 

Pomoce: plastelina, podkładki  

„Mamy mamy” – zabawa z rymowanką.P.P.IV.6                                                                                       

Dziecko słucha czytanego najlepiej przez tatę wiersza: 

Mamy mamy 

Mama mamę swoją ma,                                                                                                                     

swoją mamę mam i ja.                                                                                                                        

https://youtu.be/rwqMzHX4E_M
https://www.youtube.com/embed/rwqMzHX4E_M?feature=oembed


Mama tu, mama tam,                                                                                                                                 

ty masz mamę i ja mam. (…)                                                                                                         

Wszyscy jedną prawdę znamy:                                                                                                            

wszyscy swoje mamy mamy!     

 Romualda Romanowska Źródło: R. Romanowska, „Kto odgadnie, co jest na dnie?”, 

Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2017, s. 58. 

Po wysłuchaniu rymowanki rozmawiamy na temat wiersza. Rodzic pyta: Co to znaczy, że 

„mama mamę swoją ma”? Kim jest dla Ciebie mama Twojej mamy?. Następnie wspólnie 

recytujemy wiersz z odpowiednią modulacją głosu – wymawiają rymowankę raz głośno, raz 

cicho. 

 

Zabawy dowolne 

10 Kreatywnych zabaw z dzieckiem DIY 

https://youtu.be/50TM3qolQwo 

 

18 ŚWIETNYCH POMYSŁÓW NA WŁASNORĘCZNIE ROBIONE ZABAWKI 

https://youtu.be/8oLb8pUduMc 

 

https://youtu.be/50TM3qolQwo
https://youtu.be/8oLb8pUduMc

