
 

 

                              MAMA to  SKARB  

                                         Rodzinne zabawy  

Mam dla WAS zestaw ćwiczeń, zabaw i piosenek dotyczących tematu: „Mama i tata”. 

26 maja obchodzimy DZIEŃ MAMY!!! 

I z tej okazji: Wszystkim Mamom... 

... w tym szczególnym Dniu życzymy przede wszystkim cierpliwości do swoich pociech, 
zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, uśmiechu, radości, samych cudownych 
chwil w życiu, bo jesteście najlepsze i niezastąpione. 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO! 

 

Kochani! Podczas pobytu w domu musimy pamiętać, że ruch to zdrowie! Oto kilka zabaw 
ruchowych, które możecie wykonać w domu. Dzisiejszym tematem ćwiczeń będą wyścigi, 
zaproście rodziców i rodzeństwo.  

   - „Skoczny wyścig” – na znak dany przez jedną osobę, druga zaczyna skakać do 
wyznaczonego miejsca na: prawej nodze, a druga noga jest ugięta w kolanie; lewej nodze, a 
druga noga jest ugięta w kolanie 

- „Uciekające żabki” –zabawa polega na tym, że osoba wykonująca ćwiczenie na znak 
skacze do pachołka (lub wybranej przez was rzeczy), naśladując skoki żab, okrąża 
pachołek i wraca w ten sam sposób. 

- „Wyścigi koziołków” – do zabawy możecie wykorzystać wszystkie piłki jakie macie w 
domu. Na sygnał osoba popycha piłkę głową w stronę pachołka. Kiedy dotrze do 
wyznaczonego celu, podnosi piłkę i wraca. 

- „Wyścigi w workach” – Poproście rodziców o worek i bawcie się wspólnie!  Na 
sygnał gwizdka uczestnik wchodzi do worka i skacze do wyznaczonego miejsca, 
a następnie tym samym sposobem wraca i przekazać worek następnej osobie. 

  



Posłuchajcie  tej pięknej piosenki o mamie i tacie. Zachęcam Was do nauczenia się jej, 
ponieważ możecie później zaśpiewać ją swoim rodzicom i podziękować im za wszystko co 
robią.  

https://www.youtube.com/watch?v=-tVIXoqMgqQ 

 

1. Przecieraliście dla nas szlak, 

Zna go każde z nas. 

Zawsze chcemy być obok Was, 

Iść za rękę tak. 

  

Wiemy dobrze, że kiedy będzie źle 

smutek przegonicie precz. 

  

Ref. Mamo Ty jesteś 

Moim powietrzem, 

Z Tobą chcę się śmiać. 

Tato Ty jesteś, 

Moim okrętem, 

Niesiesz mnie przez świat. 

  

2. Gdy popełnię błąd, dobrze wiem, naprawić się go da. 

Zawsze jedno z Was, powie jak, odpowiedź każdą zna. 

  

Wiemy dobrze, że kiedy będzie źle 

smutek przegonicie precz. 

  

Ref. Mamo Ty jesteś 

Moim powietrzem, 

Z Tobą chcę się śmiać. 

Tato Ty jesteś, 

Moim okrętem, 

https://www.youtube.com/watch?v=-tVIXoqMgqQ


Niesiesz mnie przez świat. 

  

Kiedyś przyjdzie czas, rolę zmieni w nas, 

wtedy pomożemy Wam. 

  

Ref. Mamo Ty jesteś 

Moim powietrzem, 

Z Tobą chcę się śmiać. 

Tato Ty jesteś, 

Moim okrętem, 

Niesiesz mnie przez świat. 

  

  

Dom to przede wszystkim rodzina, a więc nauczcie się krótkiego wierszyka o rodzinie 
wykorzystując palce dłoni: 

 

„Rodzina” – nauka wiersza. 

Ten pierwszy to Dziadziuś, (kciuk) 

tuż obok Babunia. (wskazujący) 

Największy to Tatuś, (środkowy) 

a przy nim mamusia. (serdeczny) 

A to ja dziecina mała, (mały) 

i to jest rodzinka, moja ręka cała. 

 

 

 A może ta piosenka bardziej przypadnie Wam do gustu?? Jest śliczna.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

 

26 maja mocno przytul swoją MAMĘ i powiedz jej jak mocno ją kochasz !!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


 

 

 DOMOWE ZABAWY WODĄ  

 

 
 

Chce Wam dziś zaproponować zabawy wodą.   

 

POTRZEBNE BĘDĄ 

-Miednica, duża miska, wanienka dla niemowląt, zlew kuchenny. 

 -Trochę letniej wody. Coś, co ochroni podłogę przed pochlapaniem. Rozlaną 
wodę można zebrać dużym ręcznikiem. 

-Przybory do mycia i zmywania, np. mydło, ręcznik, szampon, suszarka do 
naczyń, sznurek do wieszania bielizny. 

-Kilka zabawek mieszczących się w misce i w rączce dziecka, np. plastikowe 
dzbanki, plastikowe kanisterki, lejek, pompka, rurki, młynek wodny, sitko, 
puste plastikowe butelki różnej wielkości. 

- Przedmioty, które unoszą się na wodzie i takie, które toną. 

  

  



 Rodzicu !!TWOJE ZADANIE 

-Czuwaj nad dzieckiem przez cały czas. Dzieci mogą utonąć nawet w bardzo 
płytkiej wodzie. -Rozmawiaj z dzieckiem o tym, co się dzieje z przedmiotami i 
dlaczego. 

-Zabawa w wodzie nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości. 

-Możliwości działania są nieograniczone – pozwól dziecku je wypróbować. 

 ZALETY ZABAWY Z WODĄ 

Zabawa w wodzie nic nie kosztuje, a daje wiele radości. Dziecko uczy się 
nalewać płyny bez rozlewania. Dziecko poznaje pojęcia „objętość” i „ciężar”. 
Zabawa w wodzie uczy nowych słów, np. tonąć, pływać, ciężki, lekki, pełny, 
pusty, więcej, mniej. Sprawia frajdę i ma działanie terapeutyczne. Myjąc 
zabawki, lalki, talerze i samochodziki oraz piorąc ubranka dzieci uczą się 
czystości i higieny osobistej.  Przedmioty w wodzie. Wykorzystaj przedmioty, 
które unoszą się na wodzie i takie, które toną: szklane kulki, guziki, korki, 
gałązki, kamyki, liście, łódeczki itp. 

Przepis na bańki 

 Zmieszaj 2 części wody z 1 częścią płynu do mycia naczyń. Dodanie 1 łyżki 
stołowej gliceryny spowoduje, że bańki będą trwalsze. 

 Łódeczki 

 Do zrobienia łódeczek może służyć skórka pomarańczy, papier, foremki do 
babeczek, łupiny orzechów, folia aluminiowa i plastikowe kubeczki po 
produktach spożywczych. 

 

Serdecznie polecam! 

 

 

 


