
Drodzy Rodzice. Drogie „Rybki”. W tym tygodniu tematem 

przewodnim będzie: „ŚWIĘTO MAMY” 
 

 
 

Propozycja zabaw i aktywności 25.05.2020 

1.Drodzy Rodzice, Drogie Rybki zapraszam Was do przeczytania  fragmentu wiersza  

pt. „Mama” M. Terlikowskiej w formie zagadki. 

 

Kim jest ta miła Pani, 

zgadnijcie moi kochani. 

Chorym poprawia poduszki, 

choć nie jest pielęgniarką. 

Smaży wspaniałe placuszki, 

choć nie jest kucharką. 

Uczy mnie różnych robótek, 

choć nie jest panią ze szkoły. 

I zna lekarstwa na smutek, 

i jesteś przy niej wesoły. 

A jak włoży sukienkę nową, 

to aż oczy uśmiech jej rozjaśni. 

I myślę, że może jest królową, 

Co na chwilę wyszła z baśni. 

 

2. Po wysłuchaniu wiersza warto chwilę porozmawiać z dziećmi na temat jego treści i 

zadać dzieciom kilka pytań: 

- Jakie jest rozwiązanie zagadki- wiersza? 

- Po czym poznaliście, że rozwiązaniem zagadki jest „mama”? 

 (mama opiekuje się wami, gdy jesteście chorzy, mama gotuje wam obiady, przygotowuje 

śniadania, kolacje, wyprawia do szkoły, uczy was, pomaga odrobić prace domowe, 

pociesza, gdy jesteście smutni). 

 



3. Zapraszam Was do zabawy „CIASTO” -Klanzy.  Dzieci naśladują czynności 

wykonywane podczas przygotowywania ciasta do słyszanej melodii piosenki . 

Proszę skopiować linki wkleić go w wyszukiwarkę www. 

 https://wrzucplik.pl/pokaz/2043784---i2y6.html 

Ustawienie: na siedząco 

  

Jest to historia przy muzyce, symulującą przygotowanie ciasta: 

- ucieramy ciasto w makutrze 

- wbijamy jajka 

- zagniatamy ciasto 

- otrzepujemy ręce z mąki 

- wałkujemy 

- ozdabiamy ciasto kremem, sypiemy bakalie 

- częstujemy sąsiadów 

  

( całość powtarzamy 3x) 

  

4.  Kochani proponuję przeczytać dzieciom kilka informacji. 

Dzień Matki to ważne święto rodzinne. W tym dniu dzieci starają się jak najwięcej 

przebywać w otoczeniu swoich mam. Panuje miła atmosfera, matki otrzymują od swoich 

dzieci różne upominki. 

 

Święto matki obchodzono już w czasach starożytnych. W Grecji podczas wiosennego 

Święta Matki Natury składano hołd bogini Rei –matce wszechświata i wszystkich bóstw. 

W Rzymie między 15 a 18 maja obchodzono święto bogini Cybele –matki bogów. 

 

Trochę bliżej naszych czasów, ok. 1600 r., w Anglii rozpoczął się zwyczaj świętowania w 

czwartą niedzielę Wielkiego Postu tzw. Matczynej Niedzieli. Tego dnia dzieci pracujące 

przez cały tydzień w domach bogatych Anglików dostawały wolne, aby udać się 

(niekiedy dość daleko) do domu i złożyć życzenia swoim matkom. Zwyczaj ten przetrwał 

do XIX w., powrócił po II wojnie światowej. 

 

W USA ustanowiono w 1858 r. Dni Matczynej Pracy, a w 1872 –Dzień Matek dla Pokoju. 

W 1905 r. ustanowiono Dzień Matki, a w 1914 r. został on uznany za święto narodowe, 

przypadające w drugą niedzielę maja. 

 

W Polsce Dzień Matki obchodzony jest co roku 26 maja od 1923 r. Dzień Matki ustalono 

po to, aby ludzie przynajmniej raz w roku zastanowili się, jak ważna jest rola mamy w ich 

życiu, zwrócili uwagę na wysiłek, jaki matki wkładają w pielęgnację swoich rodzin. 

 

Słowo mama jest jednym z pierwszych słów wypowiadanych przez dzieci na całym 

świecie. W wielu językach brzmi podobnie. 

-po niemiecku Muti 

- po rosyjsku mama 

https://wrzucplik.pl/pokaz/2043784---i2y6.html


-po francusku maman 

-po angielsku mather 

-po włosku mamma 

- po czesku maminka, mamićka 

Rybki jak Wy zwracacie się do  swojej mamy na co dzień?  

 

Propozycja zadań do wykonania: 

Karty pracy -Nowa Trampolina Część 4 str.22-23 

 

Karty pracy-Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 


