
Krąg tematyczny: Dla ukochanej mamy. 

Scenariusz zajęć: Moja mama jest piękna! 

Data: 21.05.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do mamy 

– kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną 

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się   

– doskonalenie umiejętności liczenia 

– usprawnianie narządów mowy 

– pobudzenie aktywności oraz ekspresji twórczej 

– wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach ruchowych 

 

 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Rozpoczęcie: „Powitanie w parach” – zabawa integracyjna; witanie się w parach różnymi 

częściami ciała: paluszkami, stopami, łokciami, głowami itp. 

 

2. „Lustro” – zabawa naśladowcza w parach; naśladowanie ruchów, gestów, min partnerów 

w zabawie. 

 

3. Zajęcia główne: „Miłe chwile z mamą” – rozmowa kierowana na podstawie zdjęć 

rodzinnych dzieci; wskazywanie ulubionych fotografii, opisywanie zdjęć, odpowiadanie 

na pytania: Kto jest na zdjęciu?, Co wtedy robiłaś/ robiłeś? Co ci opowiedzieli rodzice o 

tym dniu? itp. 

Środki dydaktyczne: zdjęcia rodzinne dzieci. 

 

4.  „Bukiecik dla Mamy” – utrwalenie wiersza  R. Pisarskiego; a następnie wykonanie 

bukietu dla mamy. Dziecko wycina elementy, następnie formułuje bukiet, gotowy nakleja 

na kartkę papieru (karta pracy). 

 

Bukiecik dla Mamy 

To jest bukiecik dla mamy – malutki. 

Żeby odpędzić smutki, 

Żeby jej kwitł w zimie i w lecie, 

Nawet wówczas, gdy śniegiem miecie. 

Jeden kwiatek – to uśmiech, 

Drugi – to miłe słowa, 

Trzeci – to pomoc dla mamy, 

Gdy sprzątamy lub naczynia zmywamy. 

 
Roman Pisarski Źródło: R. Pisarski, „Bukiecik dla mamy” [w:] A. Ożyńska-Zborowska „Antologia literatury dla najmłodszych”, Krajowa Agencja Wydawnicza, 

Warszawa 2002, s. 69 

 

Środki dydaktyczne: karta pracy do pobrania w pliku. 

 



5.  „Kwieciste rytmy” – odtwarzanie według wzoru podanego przez rodzica, układanie i 

kontynuowanie rytmów (wzór: kwiatek różowy – kwiatek żółty – kwiatek różowy - ...itd.). 

Środki dydaktyczne: kolorowe kwiaty do pobrania w pliku. 

 

6.  „Kolorowe kwiatki” – zabawa ruchowa, utrwalenie nazw kolorów. 

Dziecko porusza się w rytm muzyki; na znak rodzica pokazuje i nazywa znajdujące się obok 

niego kwiatki. 

Środki dydaktyczne: Utwór 3 do pobrania w pliku, kolorowe kwiaty z zadania 5. 

 

7.  Praca plastyczna - „Portret mojej mamy” –  technika mieszana. 

Dziecko uważnie przygląda się zdjęciom rodzinnym i stara się narysować portret swojej mamy. 

Do narysowanych postaci dokleja elementy (włosy, ubrania, oczy, usta itp.) z kolorowego 

papieru, bibuły, kawałków materiałów. 

Środki dydaktyczne: zdjęcia rodzinne dzieci, kartki, kredki, nożyczki, klej, papier kolorowy, 

bibuła, kawałki materiałów. 


