
Grupa dzieci 3 letnich Biedronki 

Nauczyciele:  Katarzyna Maślak, Joanna Wałkuska 

Temat tygodnia: „Kwiatki dla mamy” 25.05 – 29.05.2020 r 

Temat dnia: „Niespodzianka dla mamy ”  25.05.2020 r 

Cele: 

• Rozwijanie więzi emocjonalnych z rodziną 

• Doskonalenie percepcji słuchowej 

• Ćwiczenie komunikacji słownej 

• Doskonalenie pamięci 

Opis: 

1. R. pokazuje dziecku obrazki przedstawiające kwiatki. Dziecko podaje nazwy oglądanych 

kwiatków. 

2. Słuchanie wiersza Bożeny Formy pt. „Dzień Matki” 

 

Dzień Matki 

Piękne kwiaty w moim ogrodzie 

Kwitną dziś od rana. 

Wspaniały bukiet przez nas zrobiony 

Dostanie kochana mama. 

Stokrotki, konwalie, róże, żonkile, bratki, bez, bławatki 

W olbrzymim wazonie świeże, pachnące, 

Będą na Święto Matki. 

 

3. Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje pytania: Co kwitło w ogrodzie? Co dzieci zbierały 

z kwiatów? Dla kogo dzieci zrobiły bukiet? Jakie kwiaty ułożyły w bukiecie? Gdzie włożyły 

bukiet? 

4. Rodzic uczy dziecko wiersza na pamięć. Recytuje po jednym wersie, a dziecko powtarza 

każdy z nich 2 razy. Po dwóch wersach dziecko powtarza całą zwrotkę. W ten sposób rodzic 

uczy dziecko kolejnych zwrotek. 

5. Dziecko wspólnie z rodzicem recytuje wiersz. 

 



Grupa dzieci 3 letnich Biedronki 

Nauczyciele:  Katarzyna Maślak, Joanna Wałkuska 

Temat tygodnia: „Kwiatki dla mamy” 25.05 – 29.05.2020 r 

Temat dnia: „Portret mamy ”  26.05.2020 r 

Cele: 

• Ćwiczenie sprawności manualnej 

• Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej 

• Kształtowanie umiejętności przedstawiania rzeczywistości w formie plastycznej 

 

Opis: 

1. Zabawa „Zgadnij, co robi mama”. Rodzic pokazuje ruchem ciała różne czynności, np.: 

wąchanie kwiatków, czesanie włosów, smarowanie kremem twarzy, malowanie paznokci, 

czytanie książki. Dziecko obserwuje czynności i zgaduje co robi mama. Podobne zagadki 

pantomimiczne może pokazać również chętne dziecko. 

2. Zabawa plastyczna „Rysowanie portretu mamy” – dziecko otrzymuje kartkę z konturem 

portretu mamy. Prowadzi palcem po wszystkich liniach ciągłych, a potem po linii kropkowanej. 

Następnie łączy kropki i tworzy portret swojej mamy, dorysowując np. odpowiedniej długości 

włosy, okulary, biżuterię i kolorują, stosując odpowiednie kolory kredek. 

Link do strony internetowej „Narysuj portret matki” 

http://zanotowane.pl/729/680/ 

3. Utrwalanie wiersza B. Formy „Dzień Matki” 

 

Grupa dzieci 3 letnich Biedronki 

Nauczyciele:  Katarzyna Maślak, Joanna Wałkuska 

Temat tygodnia: „Kwiatki dla mamy” 25.05 – 29.05.2020 r 

Temat dnia: „Śpiewamy piosenkę Kocham cię ti amo je t'aime – 

-  Śpiewające Brzdące” 27.05.2020 r 

 

Cele: 

• Doskonalenie percepcji słuchowej 

• Nauka I zwrotki piosenki Śpiewające Brzdące - Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime 

• Ćwiczenie pamięci 

• Doskonalenie umiejętności skupiania uwagi 

 

Opis: 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%C5%9Apiewaj%C4%85ce+Brzd%C4%85ce&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwqiTc0N7WsWMQqenRWQWZqeWLWkdbkVAWnoqoUEAMAAxh4YikAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMp7qnl8zpAhVt-SoKHW_WDlYQMTAAegQIDRAF


1. Dziecko słucha nagrania piosenki Śpiewające Brzdące - Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime, 

następnie rodzic omawia jej treść. Pytania pomocnicze: O kim jest piosenka? Co potrafi zrobić 

mama? 

Link do strony internetowej z piosenką „Śpiewające Brzdące - Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime” 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA 

„Kocham cię ti amo je t'aime” - Śpiewające Brzdące 

 

I. Usiądź mamo przy mnie blisko 

I posłuchaj tych słów, 

Ty z pewnością wiesz to wszystko, 

Jednak powiem to znów. 

 

Ref: Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

 

II. Popatrz mamo w moje oczy 

Ujrzysz w nich miłość mą. 

Nawet bardzo późno w nocy 

Śpiewać będę Ci to. 

 

Ref: Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie… 

 

2. Nauka pierwszej zwrotki piosenki. Rodzic śpiewa I zwrotkę, dziecko słucha. Następnie rodzic 

śpiewa po jednym wersie, a dziecko powtarza każdy z nich po 2 razy.. Po powtórzeniu 

wszystkich wersów, dziecko wspólnie z rodzicem próbuje śpiewać I zwrotkę. Następnie 

powtarzają zwrotkę razem z nagraniem. 

 

3 Zabawa ruchowa „Niesiemy z mamą zakupy” – Dziecko spaceruje w różnych kierunkach na 

dywanie przy dźwiękach dowolnego nagrania rytmicznej muzyki. W pewnym momencie rodzic 

przycisza nagranie i mówi: Mama niesie zakupy. Dziecko dobiera się w parę z rodzicem, lub 

rodzeństwem, biorą się za obie ręce i wykonują dwa przysiady. Zabawę można powtórzyć kilka 

razy.  

 

 

Grupa dzieci 3 letnich Biedronki 

Nauczyciele:  Katarzyna Maślak, Joanna Wałkuska 

Temat tygodnia: „Kwiatki dla mamy” 25.05 – 29.05.2020 r 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%C5%9Apiewaj%C4%85ce+Brzd%C4%85ce&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwqiTc0N7WsWMQqenRWQWZqeWLWkdbkVAWnoqoUEAMAAxh4YikAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMp7qnl8zpAhVt-SoKHW_WDlYQMTAAegQIDRAF


Temat dnia: „W kwiaciarni ”  28.05.2020 r 

 

Cele: 

• Kształcenie spostrzegawczości 

• Poznawanie dekoracji służących do wykonania  bukietu 

• Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 3 

 

Opis: 

1. Zabawa „Bukiety z kwiaciarni”. Rodzic pokazuje dziecku sztuczne lub żywe kwiaty i kilka 

ozdób, np.: wstążki, folię aluminiową, tiul, liście, asparagusy i tym podobne przedmioty używane 

do dekorowania kwiatów. Dziecko ogląda dekorację do ozdabiania kwiatów i kolejno wybiera: 

po 3 kwiaty, 3 wstążeczki, 3 liście itp. Rodzic układa i ozdabia bukiet wg własnego pomysłu, 

przy tym nazywa kolejne czynności, np.: Wybieram kilka liści i układam je. Następnie dobieram 

kwiaty i na końcu dodaję ozdoby. Dziecko może pomagać rodzicowi lub samodzielnie układać 

własne bukiety. Następnie dziecko wraz z rodzicem liczą, ile w bukietach jest kwiatów, ile liści, 

ile ozdób. 

2. Dziecko ogląda obrazki przedstawiające bukieciki kwiatów. Mówi, jakie kolory mają kwiaty i 

jak się nazywają. Następnie stara się odnaleźć dwa identyczne bukiety i łączy je linią. Liczy ile 

jest w każdym z nich żonkili, a ile tulipanów. Na koniec przykleja na każdym bukiecie kokardkę. 

3. Utrwalanie pierwszej zwrotki piosenki pt. „Kocham cię ti amo je t'aime” - Śpiewające Brzdące 

 

Grupa dzieci 3 letnich Biedronki 

Nauczyciele:  Katarzyna Maślak, Joanna Wałkuska 

Temat tygodnia: „Kwiatki dla mamy” 25.05 – 29.05.2020 r 

Temat dnia: „Laurka dla mamy” 29.05.2020 r 

 

Cele: 

• Doskonalenie sprawności palców rąk 

• Ćwiczenie orientacji na kartce papieru 

• Rozwijanie ekspresji twórczej 

 

Opis: 

1. Rodzic śpiewa wraz z dzieckiem pierwszą zwrotkę piosenki pt. „Kocham cię ti amo je t'aime” 

- Śpiewające Brzdące 

2. Rodzic wręcza dziecku wydrukowany tekst życzeń wraz z imieniem dziecka. Dziecko nakleja 

wewnątrz laurki kartkę z drukowanym tekstem. Przykładowy tekst życzeń: 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%C5%9Apiewaj%C4%85ce+Brzd%C4%85ce&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwqiTc0N7WsWMQqenRWQWZqeWLWkdbkVAWnoqoUEAMAAxh4YikAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMp7qnl8zpAhVt-SoKHW_WDlYQMTAAegQIDRAF
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%C5%9Apiewaj%C4%85ce+Brzd%C4%85ce&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwqiTc0N7WsWMQqenRWQWZqeWLWkdbkVAWnoqoUEAMAAxh4YikAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMp7qnl8zpAhVt-SoKHW_WDlYQMTAAegQIDRAF


Kochana Mamo, w dniu Twojego święta 

życzę Ci, byś zawsze była uśmiechnięta. 

Żeby się spełniły wszystkie twe marzenia, 

dziś dla Ciebie, Mamo, najlepsze życzenia. 

 

3. Wykonanie laurki dla mamy. 

Link do strony internetowej „Laurka dla mamy” 

https://www.youtube.com/watch?v=3a03HJs8J8w 

4. Dziecko wkłada laurkę do koperty i rysuje na niej serduszko. Laurkę może wręczyć swojej 

mamie. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3a03HJs8J8w

