
Grupa I 

Propozycje zabaw i zajęć od 25.05.  do 29.05.2020r. 

Tematyka: ,,Moja Mama” 

 

1. ,,Moja mama” 

- Rozwiązanie zagadki: 

Zbudzi całusem codziennie rano, 

Poda kolację, powie ,,dobranoc” 

A kiedy sobie stłuczesz kolano, 

To do niej z płaczem zawołasz:……(mamo)! 

 

- Prowadzenie z dzieckiem rozmowy nt.: 

- Jaka jest twoja mama? – (kochana, dobra, mądra, miła, cierpliwa, czuła 

itp.);  

- Co lubisz robić z mamą? 

- Jak należy postępować, by nie smucić mamy? 

 

- Przypomnienie i utrwalenie wyuczonego wcześniej wierszyka” 

Mamo, mamo! Cóż Ci dam? 

Jedno serce, które mam. 

A w tym sercu róży kwiat, 

Mamo, mamo, żyj sto lat! 

Podstawa programowa:III.2, IV. 2, IV.7 

2. ,, 26 MAJA - Dzień Matki” 

 

W ten piękny i radosny dzień pragnę złożyć wszystkim  Mamom 

najserdeczniejsze życzenia: długich lat w zdrowiu, 

szczęścia i wszelkiej pomyślności, spełnienia najskrytszych marzeń, 

samych cudownych chwil w życiu i  pociechy z ukochanych dzieci. 

 



Niech ten dzień będzie wyjątkowy, radosny i niezapomniany! Wspólny 

spacer, a może lody? 

 

3. ,,Domowe obowiązki” -  rozwiązywanie zagadek pantomimicznych. 

Ukazanie codziennych obowiązków domowych, zachęcanie do 

pomagania rodzicom w niektórych obowiązkach. 

 

,,Co robię?” – zabawa z elementem pantomimy. Rodzic naśladuje różne 

czynności porządkowe – dziecko określa wykonywane czynności np. 

zamiatasz, odkurzasz, myjesz podłogę, gotujesz, pierzesz, wycierasz kurze 

itp. 

,,Co to jest, do czego służy” – nazywanie zgromadzonych przedmiotów 

do sprzątania (utrzymania czystości), określanie do czego służą? Np. mop, 

odkurzacz, zmiotka, szufelka, ścierka itp. 

 

,,Porządki w domu” – kształtowanie  poczucia współodpowiedzialności 

za porządek w domu, ukazanie codziennych obowiązków domowych 

rodziców, usprawnianie czynności manualnych dziecka. 

- Zaproponowanie dziecku zrobienie porządków np. w jego pokoju: 

dziecko może np. porządkować klocki, układać gry na regale, ubierać 

lalki, ustawiać pojazdy, wycierać ściereczką kurz na półkach, na biurku, 

zamiatać. Można wspólnie wynieść śmieci, pościelić łóżko, powiesić 

pranie itp. Ważne, by go motywować i chwalić za wysiłek i efekty pracy. 

 
Podstawa programowa:   II.7, I.7, III.2, IV.5 

 

 

4. ,,Zawody” – rozpoznawanie i nazywanie wybranych zawodów, 

wskazywanie czym zajmują się rodzice w swej pracy. 

(potrzebne będą atrybuty wybranych zawodów np. fryzjer – grzebień, 

nożyczki, suszarka do włosów; kucharz- garnek, deska, łyżka, fartuch 

kuchenny; lekarz – syrop, strzykawka, stetoskop; kierowca – samochód, 

kierownica itp.) 



,,Kim jestem?” – rodzic naśladuje ruchem czynności np. badanie dziecka 

– lekarzem; strzyżenie – fryzjerem; gotowanie – kucharzem; kierowanie 

kierownicą – kierowcą itp. 

 ,,Co jest mi potrzebne?” – rodzic mówi: np.  Jestem lekarzem (fryzjerem, 

kucharzem), co jest mi potrzebne w pracy?- dziecko spośród 

zgromadzonych atrybutów wybiera i podaje właściwe dla danego 

zawodu. 

 

Prowadzenie rozmowy z dzieckiem na temat swojej pracy zawodowej np. 

Czy wiesz, co robi mama( tata) w pracy? Gdzie pracuje? Co jest mi 

potrzebne w pracy? 

Można zaproponować też dziecku zabawę tematyczną ,,Mama pracuje”, 

aby utrwalić nazwę zawodu wykonywanego przez mamę, wykonywane 

czynności, obowiązki. 

 
Podstawa programowa:IV.2, IV.20 

 

5. ,,Niespodzianka!” – nabywanie umiejętności pracy z masą solną. 

Usprawnianie czynności manualnych. 

 

Składniki zapewne macie w domu, a potrzebne będą: mąka (pszenna), sól oraz 

woda. Jak zrobić masę solną? To bardzo proste. 

Masa solna: proporcje 

Przede wszystkim: w przypadku mąki i soli zawsze stosujcie proporcje 1 do 1 

(choć niektóre przepisy podają również 2 do 1), a więc na jedną szklankę mąki 

będziecie potrzebować szklanki soli. Wody dodajcie tyle, aby otrzymać zbitą 

masę, czyli około połowy szklanki. 

Mąkę i sól wsypcie do głębokiej miski, wymieszajcie i zacznijcie dolewać wody 

(trzeba to robić stopniowo). Następnie ciasto należy zagniatać na desce lub 

stolnicy, tak długo, aż powstanie lepka, plastyczna masa. To najprostszy przepis 

na masę solną, który zawsze się sprawdza. 

Jeżeli chcecie „zaszaleć”, do podstawowego przepisu możecie dodać 

przyprawy, na przykład cynamon, kakao lub kurkumę – uzyskacie w ten sposób 



ciekawe kolory. Innym rozwiązaniem będzie dorzucenie barwników 

spożywczych. 

Z powstałej masy możecie zrobić, co tylko przyjdzie Wam do głowy. 

,,Niespodzianką” może być np. odciśnięta dłoń  dziecka na zrobionym przez nie 

placuszku lub serduszko. Przygotowaną pracę należy odłożyć do wyschnięcia, a 

następnie pomalować farbami plakatowymi lub np. resztkami lakieru do 

paznokci. 

Życzę udanej zabawy! 

 

Podstawa programowa:I.7, IV.8 


