
Drodzy Rodzice, drogie Dzieci  Bardzo dziękujemy za wszystkie 

zdjęcia, które do tej pory otrzymaliśmy. 

Oto kolejna porcja zadao i zabaw dla Was – oczywiście są to 

propozycje dla chętnych  

Miłej zabawy  
 

Poniedziałek (25.05) 

1. Na dobry początek dnia proponujemy troszeczkę rozruszad się przy piosence 

  https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

2. Wiersz z okazji Dnia Mamy  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ


 
3. Opowiedz, kim są rodzice Oli, Wojtka i Klary. (załącznik nr 1) 
4. Karta pracy (załącznik nr 2) – kolorowanka dla Mamy. 
5. Zaznacz litery, które są potrzebne do napisania podanych wyrazów. 
(załącznik nr 3a-b) 
6. Zaznacz literę, której brakuje w wyrazie. (załącznik nr 4) 
 
 
Wtorek (26.05) 

1. Piosenka z okazji Dnia Mamy  

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

2. Narysuj portret „Ja i moja Mama” (załącznik nr 5) 
3. Karta pracy (załącznik nr 6) – Kwiaty dla mamy – puzzle.  
4. Praca plastyczna- wyklejanka „Serce dla Mamy”- Ozdób je najpiękniej, jak 

potrafisz. Wyklejankę można wykleid bibułą, papierem, kolorowad ,malowad, 

posmarowad klejem i posypad brokatem. (załącznik nr 7) 

5. Posłuchajmy wiersza z okazji Dnia Mamy 

https://www.youtube.com/watch?v=F4b9VG2l484 

6. Gra interaktywna – dwiczenie pamięci 

https://view.genial.ly/5ebdaea3d5c84b0d8fb824ea 

 

Środa (27.05) 

1. Posłuchajmy bajki „jak mama zreperowała księżyc.” Następnie ułóżcie 

historyjkę obrazkową i wykonacie zadania. (załącznik nr 8)  

https://www.youtube.com/watch?v=RL4qYmEEikQ 

2.  Piosenka o Rodzinie https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4 
3.  Karta pracy (załącznik nr 9)  

4.  Karta pracy (załącznik nr 10) – policz i pokoloruj odpowiednią liczbę 

kwadratów.  

5. Posłuchajcie proszę bajki, jak „Zuzia pomaga Mamie”  

https://www.youtube.com/watch?v=lOrVWmyw59o 

 

Czwartek (28.05)  

1. Proponujemy troszeczkę rozruszad się przy ulubionej przez dzieci piosence  

https://www.youtube.com/watch?v=UwJSnnewm3k 
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2. Znajdź 10 różnic (załącznik nr 11) 

3. Opowiedz historyjkę obrazkową. Potnij na 4 części, wymieszaj i ułóż według 

kolejności zdarzeo. (załącznik nr 12) 

4. Gra planszowa do wydrukowania – plansza, zasady i dodatki (załącznik nr 13)  

Milej zabawy!  

5. Teraz chwila odpoczynku, posłuchamy bajki „Króliczek Alilo – Dzieo Mamy” 

https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU 

 

Piątek (29.05) 

1. Zajęcia kulinarne „Kwiatek dla Mamy” 

Potrzebne będą: 

 plasterki wędliny 
 zielony ogórek 
 pomidor 
 plasterek żółtego sera 
 serek mozarella 
 sałata 
 kabanos 

Wycinamy z sera okrąg, a na nim kładziemy plaster pomidora i serka mozarelli, 
ozdobione na środku ketchupem - będzie to środek kwiatka. Do tego 
dołączamy płatki, które przygotowujemy z wędliny składanej w ruloniki, jak na 
zdjęciu poniżej. Z ogórka wycinamy łodyżkę, a z lisków sałaty układamy listki. 
Dla ozdoby wycinamy jeszcze pręciki z kabanosa, którymi przeplatamy płatki. 
Smacznego  

 

2.  Gra interaktywna – dwiczenie na spostrzegawczośd. 

https://view.genial.ly/5ebe4a974a81770d9df4d3f7 

3.  Zajęcia plastyczne - Narysuj swoją rodzinę (załącznik nr 14) 

4.  Karta pracy (załącznik nr 15)  
5.  Karta pracy (załącznik nr 16) – Zaznacz, kto na zdjęciu jest radosny. 

 

Pozdrawiamy Was serdecznie   Pani Dorotka, Pani Marta 

 i Pani Sylwia 
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Załącznik nr 1 

 
 

 



Załącznik nr 2 

 
 



Załącznik nr 3a 

 
 

 



Załącznik nr 3b 

 
 

 

 



Załącznik nr 4 

 
 



Załącznik nr 5 

 
 



Załącznik nr 6 

 
 



Załącznik nr 7 

 
 



Załącznik nr 8 

 
 



Załącznik nr 9 

 
 

 



Załącznik nr 10 

 
 



Załącznik nr 11 

 
 



Załącznik nr 12 

 



Załącznik nr 13a 

 
 



Załącznik nr 13b 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 13c 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 14 

 
 



Załącznik nr 15 

 
 



Załącznik nr 16 

 
 

 


