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

przewodnim będzie: „ŚWIĘTO MAMY” 
 

 

Propozycja zabaw i aktywności 26.05.2020 

1.Drodzy Rodzice, Drogie Rybki zapraszam Was do przeczytania  opowiadania  

pt. „Prezent dla mamy”. 

 

Pewnego majowego dnia Kasia wybrała się na spacer do parku, aby pooddychać 

świeżym, wiosennym powietrzem. Pomyślała też, że w parku kwitną piękne wiosenne 

majowe kwiaty, takie jak bzy oraz konwalie. 

Padał drobny deszczyk, ale Kasi w ogóle to nie przeszkadzało. Ubrała ciepły sweter, 

palto z kapturem i gumowce. Deszcz wcale jej nie zmoczył. Gdy tak szła chodnikiem, 

spotkała koleżankę – Zosie. 

- Cześć Zosia – zawołała już z daleka Kasia.. 

- Cześć! 

- Dokąd idziesz tak ubrana? 

- Biegnę do kwiaciarni. 

- Po co? – zapytała zdziwiony Kasia. 

- Zapomniałaś? Przecież jutro jest Dzień Matki. Chcę swojej mamie zrobić prezent już 

wczesnym rankiem. Gdy się obudzi wręczę jej ulubione kwiaty – konwalie. 

- To prawda, zapomniałam. Ja zrobię dla mamy piękną laurkę.  

- Zosia, przecież ty jesteś mokra, masz mokre buty – zauważyła Kasia. 

- Nnnoooo... trochę mi zimno – odparła zawstydzona koleżanka – Apsik! 

- Twój parasol ma dziury, deszcz kapie ci na nos. 

- Mamie zamiast prezentu dostarczysz zmartwienia, jak się rozchorujesz! 

- Masz rację – zmartwiła się Zosia. – Pobiegnę szybko do kwiaciarni, a później do 

domu, to mniej zmoknę! Cześć! 

- Cześć! 

Zosia pobiegła raz po raz wpadając do kałuży. Była cała mokra. Rankiem 

następnego dnia wręczyła mamie konwalie i złożyła życzenia. Mama ucałowała 

serdecznie swoją córeczkę i ułożyła do łóżka, bo... Zosia miała katar i gorączkę. 

Kasia zaś posłuchała w parku śpiewu ptaków, zobaczyła pięknie kwitnące i pachnące 

stokrotki i fiołki. Po powrocie do domu zrobiła z czerwonego kartonu śliczną laurkę w 

kształcie serduszka. Narysowała na niej fiołki. Następnego dnia wręczyła swojej 

mamie. Później odwiedziła swojego chorego kolegę Tomka.  

 

2. Po wysłuchaniu opowiadania warto chwilę porozmawiać z dziećmi na temat jego 

treści i zadać dzieciom kilka pytań: 

· Gdzie wybrała się Kasia? 

· Kogo Kasia spotkała w parku? 

· Gdzie biegła Zosia?  

· Dlaczego Kasia była zaskoczona widokiem Zosi? 

· O jakim święcie jest mowa w opowiadaniu? 



· Jakie kwiaty najbardziej lubiła mama Zosi? 

· Jakie inne kwiaty majowe spotkały dziewczynki? 

 

3. Kochani zapraszam Was do zabawy integracyjnej pt. „Balowanie na polanie”.  

 

Mamusie/tatusiowie powtarzają za dziećmi ruchy zgodnie z treścią piosenki.  

Nagranie w poniższym linku: https://www.youtube.com/watch?v=_eqZfX2Okc4 

 

4. Proponuję zabawę pt. „Co tu się zmieniło?” 

Kochani znacie wasze mieszkanie, ale czy pamiętacie, gdzie co w nim się znajduje? Jedna 

osoba wychodzi z pokoju, a reszta coś zmienia (chowa wazon, zdejmuje obraz itp.)           

i zaprasza wygnańca z powrotem. Czy odgadnie, co się zmieniło? Dziecko w czasie tej 

zabawy będzie ćwiczył spostrzegawczość. 

 

5. Drogie Rybki proponuję wykonać „ Laurkę dla mamy” umieszczoną w  kąciku artysty 

–karta 25. Należy wyjąć szablon serca i ozdobić jego drugą stronę według własnego 

pomysłu. Pod słowami Kocham Cię, Mamusiu można napisać swoje imię lub poprosić o 

to osobę dorosłą. Złożyć laurkę zgodnie ze wzorem, aby powstała koperta.  

6. Po skończonej pracy proponuję wręczyć laurki i złożyć życzenia swojej mamie.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_eqZfX2Okc4

