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TYDZIEŃ 4.: wsZYscY DobrZE o TYm wIEcIE,  
mama jEsT najlEpsZa na śwIEcIE 

 
projekt sytuacji edukacyjnych  

(oprac. mgr małgorzata stadnicka, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: moja kochana mama

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Słuchanie wiersza D. Głośnickiej pt. „Moja mama”.

Moja mama ma oczy zielone
i włosy bardzo ciemne.
A kiedy jest ze mną tuż obok,
jest mi tak bardzo przyjemnie.

Wesoło mi z moją mamą
i śmiać się, i bawić, i grać.
Mama wszystkiemu zaradzi,
nie trzeba niczego się bać.

Przychodzi do przedszkola,
uśmiecha się serdecznie.
Wyciąga do mnie ręce,
a ja ubieram się grzecznie.

Idziemy ulicami,
oglądamy wystawy.
Wszystko nam się podoba
i wszystko nas ciekawi.

W domu bawimy się misiem,
rozwiązujemy zagadki.
Mama czyta mi książki
o Kubusiu Puchatku.

2. Omówienie treści wiersza. O kim opowiada wierszyk? Kto opowiada o swojej mamie? Jak wy-
gląda mama? Co dziecko lubi robić z mamą? Co mama robi wieczorem? Jakie życzenia złożyło 
dziecko swojej mamie? Jakie święto obchodzimy 26 maja?
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3. „Oto moja mama” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich mam. Dzieci mówią, jak ich 
mamy mają na imię, co lubią robić, czym się interesują oraz opowiadają, w jaki sposób lubią spę-
dzać czas ze swoją mamą.

4. „Kwiaty dla mamy” – zabawa ruchowa. Jedna z dziewczynek zostaje „mamą” i siada na krzeseł-
ku. Nauczyciel rozkłada na podłodze sylwety kwiatów. Dzieci poruszają się po sali w rytm skocz-
nej muzyki. Na przerwę w nagraniu zbierają kwiaty, przeliczają je i wręczają „mamie”, wykonując 
ukłon. Potem „mamą” zostaje inna dziewczynka.

5. „Ciasto dla mamy” – zabawa z piłkami z daru 1. Dzieci z piłkami siadają na podłodze przodem 
do nauczyciela. Następnie wypowiadają krótki wierszyk wraz z gestami:

Mąka, cukier, jajko, masło (4 rytmiczne dotknięcia piłką o podłogę),
zaraz zrobię z tego ciasto (4 rytmiczne przełożenia piłki z ręki do ręki).
Zakręcimy, zamieszamy (2 zakręcenia piłką na podłodze lub za sznurek),
pyszne ciasto tu podamy (wystawienie piłki w dłoni przed sobą).
Może jeszcze truskaweczki (4 rytmiczne dotknięcia piłką o podłogę),
zaraz włożę do miseczki (4 rytmiczne przełożenia piłki z ręki do ręki.
Aby słodkie ciasto było (masowanie piłką po brzuchu),
mamie humor poprawiło (podrzucenie piłki do góry i złapanie jej).

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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WTOREK: każDY lubI smakołYkI

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Wprowadzenie do tematu „Łakocie dla mamy”. Nauczyciel dzieli dzieci na 4 grupy. Każda z nich 
otrzymuje masę solną i wagę szalkową.

2. Ciasteczka” – zabawa. Zadaniem dzieci jest ulepienie z masy solnej 2 takich samych pod wzglę-
dem wagi ciast. Nauczyciel podpowiada dzieciom, żeby najpierw uformowały 2 takie same kule 
i sprawdziły na wadze, czy w każdej kuli jest tyle samo ciasta, czy ważą tyle samo.

3. Prezentowanie ilustracji przedstawiających różne wagi (sklepowa, lekarska, aptekarska, szal-
kowa z odważnikami).

4. Zabawa z wagą łazienkową – porównywanie masy ciała dzieci. Określanie, które dziecko waży 
najwięcej, które najmniej, a kto tyle samo. Zaznaczenie na wcześniej przygotowanej osi ciężaru. 
Przyczepienie obok odpowiedniej wartości karteczki z imieniem dziecka.

5. Zajęcia ruchowe w ogródku przedszkolnym.
Pomoce: 4 pachołki, 2 obręcze do hula-hoop, piłeczki z daru 1.

1) „Kto pierwszy na zbiórce?” – zabawa ożywiająca. Dzieci rozbiegają się po wyznaczonym te-
renie i chwilę bawią się swobodnie. Na sygnał (np. gwizdek) wszystkie szybko ustawiają się 
w szeregu przed nauczycielem. Następnie nauczyciel daje znak do dalszej zabawy. Sam zmienia 
miejsce, a tym samym miejsce ponownego ustawienia się dzieci w szeregu.
2) Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dzieci w rozsypce stoją w lekkim rozkroku. Na prze-
mian unoszą nogę i dotykają jej przeciwną ręką. Starają się utrzymać równowagę. Ćwiczenie 
wykonują po 2–3 razy na zmianę. 
3) Tor z zadaniami. Nauczyciel rozstawia w rzędzie, w niewielkich odległościach od siebie, 4 pa-
chołki. Dzieci stoją w rzędzie jedno za drugim przed pierwszym pachołkiem. Następnie wyko-
nują kolejno zadania:
–  bieg swobodny od pierwszego do drugiego pachołka,
–  skoki obunóż od drugiego do trzeciego pachołka,
–  bieg swobodny od trzeciego do czwartego pachołka.
Przy czwartym pachołku nauczyciel kładzie obręcz do hula-hoop. Dzieci starają się przeskoczyć 
obręcz.
4) Rzuty. Nauczyciel dzieli dzieci na 2 zespoły, które ustawiają się w rzędach na wyznaczonych 
liniach. Przed każdym z nich nauczyciel kładzie obręcz do hula-hoop w odległości dostosowanej 
do możliwości dzieci. Dodatkowo każdej osobie daje piłeczkę z daru 1. Na sygnał kolejno każde 
dziecko stara się wrzucić piłeczkę do obręczy. Zabawę można powtórzyć 2–3 razy.
5) Ćwiczenie wyprostne, korekcja postawy. Dzieci kładą piłeczkę na głowie i swobodnie space-
rują po ogródku. Uważają, by piłeczka nie spadła na ziemię.
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6) Marsz po okręgu, odłożenie piłeczek do pudełka z wykorzystaniem wiersza S. Kustosz ze 
zbioru pt. „Rymuję i buduję”: 

Małe kolorowe piłki
Z dziećmi się bawiły.
Lecz obiad jest już blisko,
Piłki się zmęczyły.

Mała żółta piłka
Pierwsza poszła spać.
Pójdą zaraz innem 
Nie będą się bać... (i dalej z kolejnymi piłkami).

7) Dzieci dobierają się w pary i śpiewając znaną piosenkę, wracają do przedszkola.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: ZakupY Z mamą

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Słuchanie i rozwiązywanie zagadek zadawanych przez nauczyciela. Dopasowanie odpowied-
nich ilustracji do odgadniętej zagadki.

W jakim sklepie kupi mama:
szampon, mydło oraz krem?
Tato – wodę po goleniu.
Pomyśl! – Ja już wiem. (sklep kosmetyczny)

Powiedz, w jakim sklepie kupisz:
kapcie, sandały, kalosze?
Jeśli kupić chcesz obuwie,
wstąp tam, bardzo proszę. (sklep obuwniczy)

Kupisz tam świeże bułeczki,
masło, marmoladę, chleb.
Czy już wiesz mój przedszkolaku,
jak się nazywa ten sklep? (sklep spożywczy)

W sklepie tym kupuje mama:
spodnie, kurtkę oraz getry.
Jeśli zechcesz, też tam kupisz
bluzę, czapkę oraz swetry. (sklep odzieżowy)

2. „Co to jest i gdzie kupiłam ten przedmiot?” – zabawa. Nauczyciel daje chętnemu dziecku ob-
razek przedstawiający jakiś artykuł. Pozostałe dzieci zadają dziecku pytania. Dziecko odpowiada 
na nie tylko „tak” lub „nie”. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, co to za artykuł i z jakiego sklepu 
pochodzi.

3. „Zmieniamy wystawę sklepową?” – zabawa. Dzieci wspólnie z nauczycielem urządzają wysta-
wę dowolnego sklepu. Uważnie przyglądają się przedmiotom. Następnie jedno z dzieci wycho-
dzi, a pozostałe zmieniają miejsce przedmiotów lub zabierają przedmioty. Powracające dziecko 
stara się odgadnąć, co się zmieniło.

4. „Co mama kupiła w sklepie?” – zabawa. Rozpoznawanie towarów z różnych sklepów za pomo-
cą  zmysłu dotyku. Określanie, w jakim sklepie była mama.

5. „Sklep z zabawkami” – zabawa ruchowa. Każde dziecko zamienia się w dowolną zabawkę i po-
rusza się w charakterystyczny dla niej sposób w takt muzyki, np. pajacyk podskakuje, samochód 
jedzie, lalki tańczą. Gdy muzyka cichnie, dzieci-zabawki zatrzymują się w pozycji, w jakiej znalazły 
się w momencie przerwania muzyki.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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CZWARTEK: 

bożE cIało
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PIĄTEK: śwIęTo nasZYch mam

przebieg dnia:

1. „Każda mama jest inna”. Oglądanie i porównywanie obrazków, dostrzeganie różnic i podo-
bieństw. Nauczyciel prezentuje dzieciom 2 obrazki, np.: obrazek 1: mama z krótkimi blond wło-
sami, niebieskimi oczami, w sukience, na szyi ma zawieszony długi sznur czerwonych korali; ob-
razek 2: mama z długimi, ciemnymi włosami, brązowymi oczami, w bluzce i spódnicy, na szyi ma 
zawieszone krótkie niebieskie korale.

2. „Korale” – zabawa. Nauczyciel prezentuje różnej długości korale. Zadaniem dzieci jest ułożenie 
ich od najkrótszych do najdłuższych. Mierzenie korali za pomocą sznurówek z daru 1.2, patycz-
ków z daru 8 lub sześcianów z daru 3. Przeliczanie ilości zużytych elementów.

3. „Kolorowe sznureczki” – zabawa. Dzieci otrzymują sznurki i kolorowe kulki z daru 1.2, które 
będą na nie nawlekać. (Na jednym końcu sznurka zawiązany jest supeł, żeby kulki się nie zsu-
nęły). Dzieci nawlekają kulki zgodnie ze wzorem na obrazku prezentowanym przez nauczyciela, 
np.: kulka żółta, kulka zielona, kulka czerwona, kulka niebieska i znów kulka żółta… Sprawdzenie 
poprawności wykonania zadania.

4. „Policz kulki” – zabawa. Nauczyciel rozkłada korale lub obrazki z koralami o różnej liczbie pa-
ciorków. Dzieci przeliczają je i porównują ich liczebność. Układają korale od tych, które mają 
najwięcej paciorków, do tych, które mają ich najmniej.

5. „Kolorowe kółka” – zabawa ruchowa. Nauczyciel rozdaje dzieciom kółka w różnych kolorach. 
Dzieci poruszają się po całej sali w rytm skocznej muzyki. Na przerwę w nagraniu nauczyciel pre-
zentuje obrazek z kolorowymi kropkami. Dzieci, których kółka są w takich kolorach, tworzą koło 
i wspólnie tańczą w rytm muzyki. Pozostałe dzieci siedzą na dywanie. Zabawę powtarzamy kilka 
razy, żeby wszystkie „kolorowe kółka” miały okazję zatańczyć.

6. Składanie obrazków z części (np.: bukietu, książki, serca). Nazywanie obrazka, dzielenie jego 
nazwy na sylaby z wyklaskiwaniem. Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej.

7. „Śpiewamy jak z nut” – zabawa. Nauczyciel prezentuje 3 symbole narysowane na dużych kart-
kach papieru i tłumaczy dzieciom ich znaczenie:
• Śpiewanie wznoszącej się melodii po gamie do tekstu: W górę, w górę hop;
• Śpiewanie opadającej melodii po gamie do tekstu: Na dół, na dół stop;
• Śpiewanie czterech dźwięków na jednej wysokości do tekstu: W jednym miejscu.
Dzieci śpiewają melodię wznoszącą, opadającą lub na jednym dźwięku z przyporządkowanym do 
niej tekstem w zależności od symbolu wskazanego przez nauczyciela.

8. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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propozycja spotkania z rodzicami:

1. Powitanie rodziców piosenką pt. „Witamy Was”.

2. Zaprezentowanie wierszy i piosenek przygotowanych przez dzieci na uroczystość z okazji Dnia 
Mamy i Taty.

3. Wręczanie rodzicom własnoręcznie przygotowanych upominków.

4. Konkursy dla rodziców:

•  układanie z darów portretu swojego dziecka;
•  rozpoznawanie swojego dziecka przez mamę, która ma zasłonięte oczy;
•  taniec z rodzicem na gazecie, tak aby nie wyjść poza gazetę;
•  rysowanie na plecach różnych wzorów (zabawa w parach: mama i dziecko) i odgadywanie, co    
    przedstawia rysunek; 
•  budowanie z rodzicami z darów na podstawie wzorów budowli „Zamek dla mamy”;
•  zabawa „Mój synek/ moja córeczka”: mamy zamykają oczy i rozpoznają głos swojego dziecka.

5. Wspólny taniec z mamą.

6. Poczęstunek.

7. Pożegnanie się z rodzicami. Wszyscy stają w kręgu i trzymając się za ręce, kolejno ściskają sobie 
dłonie.


