
       KLASA I – II – III a 

TEMAT: Kwiaty dla mamy.  

W tym tygodniu będziemy zajmowali się tematem naszych kochanych mam. 

Będziemy wykonywali różnego rodzaju upominki dla najukochańszych kobiet, 

które o nas dbają, przytulają i sprawiają, że czujemy się ważni i kochani. 

Zajęcia twórcze 

1. Laurka dla mamy (karta pracy) – pracę proszę wykonać dowolną techniką, może to być 

farba plakatowa, kredka ołówkowa, pastela, wydzieranka z kolorowego papieru lub 

bibuły.  

2. Serce z makaronu – kontury serca malujemy na czerwono farbami plakatowymi, po 

wyschnięciu wycinamy, następnie wyklejamy makaronem (kokardki) i malujemy je na 

biało.  

  

3. Kwiaty z rolki papieru – rolkę papieru obklejamy zielonym papierem, od szablonu 

wycinamy zielone liście i kwiaty z kolorowego brystolu/bloku technicznego.  

 



4. Kwiaty z płatków kosmetycznych  

a) Na kartce z kolorowego bloku technicznego na dole kartki 

naklejamy trawę z kolorowego papieru lub bibuły, z papieru 

kolorowego wycinamy liście i łodygę,  

3 kwiatki wykonujemy z płatków kosmetycznych (brzegi zawijamy 

do środka – spójrz na zdjęcie), w środek wkładamy wąski żółty 

trójkącik.     

 

 

                          

b)    Łodyga - patyczek do szaszłyków lub słomkę owijamy zieloną bibułą lub papierem, 

kwiatek - układamy obok siebie płatki kosmetyczne (jak na zdjęciu), na środku przyklejamy 

żółtą  plastikową nakrętkę. Z papieru wycinamy listki (można wykorzystać szablon poniżej z 

kart pracy)  i przyklejamy do kwiatka od spodu. Na końcu kwiatek przyklejamy do łodygi, którą 

wcześniej wykonaliśmy.  

        

 

Wyżej podałam kilka propozycji  ciekawych prac. Proszę dokonać wyboru w zależności od 

możliwości dzieci i dostępności materiałów.  

Zajęcia muzyczno – rytmiczne 

1. Utwory do tematu: „|Jesteś mamo skarbem mym” (w wykonaniu Śpiewających 

brzdąców), „A  ja wolę moją mamę”(z repertuaru Majki Jeżowskiej) oraz „Na łące 

majowej” ( piosenka wcześniej już poznana - ćwiczenia utrwalające).  

Piosenki są dostępne na platformie np. YouTube. 

2. Zabawa w orkiestrę dla mamy do piosenki „A ja wolę moją mamę” (tekst poniżej). 

Można wykorzystać instrumenty, na które pomysły już wcześniej podawałam, to znaczy 

butelki plastikowe, wypełnione różnymi produktami sypkimi (ryż, kasza). Mam 

nadzieję, że uszy mam wytrzymają    

„A ja wolę moją mamę…” 
Pewnego razu Kinga, spotkała Wikinga 

Mieszkał na obrazku, 

zrywał się o brzasku 

I zwiedzał wielkie morza 

I Kindze było go żal 



A ja wolę moją mamę 

Co ma włosy jak atrament 

Złote oczy jak mój miś 

I płakała rano dziś 

Pewnego dnia Dorota, 

znalazła w lesie kota 

Wzięła więc go do domu, 

zamiast go dać byle komu 

I świetnie się bawili 

I w zgodzie sobie żyli 

A ja wolę moją mamę 

Co ma włosy jak atrament 

Złote oczy jak mój miś 

I płakała rano dziś 

A ja wolę moją mamę 

Co ma włosy jak atrament 

Złote oczy jak mój miś 

Może się uśmiechnie dziś 

A ja wolę moją mamę 

Co ma włosy jak atrament 

Złote oczy jak mój miś 

Może się uśmiechnie dziś 

A ja wolę moją mamę 

Co ma włosy jak atrament 

Złote oczy jak mój miś 

Może się uśmiechnie dziś.      

 

3. Zabawa – „Reagujemy na zmianę tempa” (wolno – szybko). 

Do dowolnej piosenki spróbujcie reagować na zmianę tempa, przy szybkim biegnijcie 

w miejscu, przy wolnym wolno maszerujcie.    
 

Zajęcia sportowo – ruchowo – taneczne 

 
Z okazji dnia mamy spędźmy ze sobą czas. Proponuję zabawy w gronie rodzinnym, na 

świeżym powietrzu, na łące. Dzieci ;) , nazbierajcie bukiet polnych kwiatów (maki, 

stokrotki, niezapominajki) i podarujcie je w prezencie dla Waszych mam. 

  

 

  Wszystkiego najlepszego Kochanym Mamom 

 

Miłej zabawy. 

 



 



 



 

 

 

                                  


