
Miło się witamy i do wspólnych zajęć, zabaw i ćwiczeń zapraszamy! 

 

Oto nasze propozycje na dzisiejszy 27. dzień maja: 

1*”Głowa, ramiona, kolana, pięty” – zabawa ruchowa przy piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE&fbclid=IwAR26O8-
hymae0sR8ESBQF8i13MrY3ARoCV 
 

2*”Kwiatki na Dzień Matki” – zabawa dydaktyczna; To lubicie, prawda? 

*   

Były kwiatki na Dzień Matki. Kaziu dał swojej mamie …………… róż. A jego brat Jasiu dał bukiet z …….. 

róż. Ile róż dostała mama? 

 

Mama Kazia i Jasia dostała ……………. róż. 



*Mama dostała 12  tulipanów. Wstawiła je do dwóch wazonów.  W każd
teraz tyle samo tulipanów. Po ile tulipanów było w każdym wazonie?  /tylko dla chętnych 
dzieci!!!? Narysujcie  tulipany w wazonach/

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Odpowiedź: 

W każdym wazonie było …………………………………….. tulipanów

 

*Mama dostała 12  tulipanów. Wstawiła je do dwóch wazonów.  W każdym wazonie było 
teraz tyle samo tulipanów. Po ile tulipanów było w każdym wazonie?  /tylko dla chętnych 

cie  tulipany w wazonach/ 

                           

W każdym wazonie było …………………………………….. tulipanów. 

ym wazonie było 
teraz tyle samo tulipanów. Po ile tulipanów było w każdym wazonie?  /tylko dla chętnych 

 



                                         

*Mama Zuzi lubi tulipany. Z okazji Dnia Matki Zuzia kupiła jej …………. tulipanów. Jeden 
tulipan kosztował 2 zł. Ile Zuzia zapłaciła za wszystkie tulipany? 

/napisz działanie i je 
oblicz/…………………………………………………………………………………………………………….. 

Odowiedź: Zuzia za wszystkie tulipany zapłaciła  …………………… zł. 

(Uwaga! Tomeczku chciałeś uczyś się mnożenia – możesz zacząć: 2 zł. razy 5 kwiatków …. 

2x5=        ). A może ktoś jeszcze chce spróbować – zapraszamy! 

 

 

*Jakie piękne kwiaty w pięknych flakonikach! – zachwyciła się Krysia. Kupię wszystkie – 
zawołała. /tylko dla chętnych dzieci/ 

Jeden flakon kosztuje 5 zł., a każdy kwiat 3 zł. Ile zapłaci Krysia za trzy flakony i trzy kwiatki? 

/zapisz działanie/ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Odpowiedź: Krysia ……………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

*Te konwalie kosztują 6 zł. Kasia ma monety: 1 zł., 1 zł., 2 zł., 2 zł., 5 zł, i banknot 10 zł. Jakie 
pieniądze powinna Kasia dać sprzedawcy, żeby nie musiał wydawać jeje reszty? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

*Ten piękny bukiet składa się z …………………. róż. Każda róża kosztowała 3 zł., a asparagus, 
który pani sprzedawczyni dodała do bukietu 4 zł. Ile Kosztował cały bukiet?  /zadanie tylko 
dla zdolnych i chętnych dzieci/ 

/zapisz dzialanie/ …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Odpowiedź: Wiązanka kosztowała ………………………………………………… zł. 

 



 

*Biały tulipan kosztuje 4 zł. a pozostałe po 3 zł. Ile zapłaci Daniel za wszystkie tulipany? 

 

/zapisz dzialanie/ …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

*Jesna stokrotka kosztuje 5 zł. Ile musisz zapłacić jeżeli chcesz kupić dwie? 

 

/zapisz działanie/ …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Odpowiedź: Wiązanka kosztowała ………………………………………………… zł. 

 



*Narysuj w wazonie pięć kwiatków (jeden żółty, dwa czerwone i dwa 
niebieskie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                        



3*” Kocham cię TI AMO JE T,AIME” – słuchanie piosenki odtwarzanej z komputera. 

Kochane dzieci zapraszamy Was teraz do wypowiedzenia zwrotu: „kocham cię” w różny sposób 
(cicho, głośno, szeptem, wolno, szybko, itp.) 

- Kiedy wymawiacie ten zwrot? Co on oznacza? 

- Jak możemy komuś powiedzieć, że go kochamy nie używając słów?  Sprubujcie pokazać mamie  
i tacie, że ich kochacie(mowa pozawerbalna, gest) 

Ludzie na całym świecie mówią: Kocham Cię, ale brzmi to bardzo różnie. Przytaczamy wam, jak  
wypowiadany jest  ten zwrot w różnych językach (to tylko taka ciekawostka): 

"Kocham Cię" w różnych językach 
 
Albański  
Te dua  
 
Angielski  
I love you  
 
Bułgarski  
Obiczam te  
 
Chiński 
Wo ai ni  
 
Czeski  
Miluji te 
 
Duński 
Jeg elsker dig 
 
Esperanto  
Mi amas vin 
 
Estoński  
Mina armastan sind 
 
Fiński  
Minä rakastan sinua 
 
Francuski  
Je t´aime 
 
Grecki 
S´agapo 
  
Hiszpański  
Te guiero 
 
Holenderski  
Ik hou van jou 
 
Islandzki 
Eg elska thig 
 
Irlandzki  
Taim i' ngra leat 
 
Japoński  
Watakushi wa anata o aishinasu 
 
Łaciński  
Te amo 
 
Niemiecki  
Ich liebe dich 
 



Portugalski  
Te amo 
  
Polski  
Kocham Cię 
 
Rosyjski  
Ja ljublju tiebja 
 
Rumuński  
Te jubesc 
 
Serbski  
Volim te 
 
Szwedzki 
Jag älskar dig 
 
Turecki  
Ben sni sviyorum  
 
Węgierski  
Szeretlek 
 
Włoski  
Ti amo 

Zapraszamy  do wysłuchania piosenki:” Kocham cię TI AMO JE T,AIME” 

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

- O czym opowiada ta piosenka? 
- Czy wiecie, co oznacza zwrot: Ti Amo je taime? 
- Jaka jest melodia tej piosenki? (Do czego nas zaprasza?) 
- Jaka jest budowa tej piosenki? (zwrotkowa z refrenem – zwrotka, refren, zwrotka, refren). 
 
Jeżeli chcecie nauczyć się tej piosenki to podajemy słowa: 

Usiądź mamo przy mnie blisko 
I posłuchaj tych słów, 
Ty z pewnością wiesz to wszystko, 
Jednak powiem to znów. 
 
Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 
Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 
 
Popatrz mamo w moje oczy 
Ujrzysz w nich miłość mą. 
Nawet bardzo późno w nocy 
Śpiewać będę Ci to. 
 
Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie…  
 



Dołączamy jeszcze kartę prcy. Wykonując zadanie będziecie ćwiczyć koordynację wzrokowo – 
ruchową. Powodzenia skarby! 

 

My się już żegnamy. Miłego dnia życzymy i buziaki przesyłamy – 
pani Lidzia i Asia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karta pracy nr 1 

 

 

 

 


