
Środa 20.05.2020 

1.  Rozmowa kierowana zainspirowana wierszem „ Moja mama”. 

Przeczytaj tekst dziecku, uwzględniając, aby nic nie rozpraszało jego uwagi (TV, radio lub 

rodzeństwo). 

„Moja mama” 

 

Kim jest ta miła pani, zgadnijcie moi kochani? 

Chorym poprawia poduszki, choć nie jest pielęgniarką. 

Smaży wspaniałe racuszki, choć wcale nie jest kucharką. 

 

Uczy nas różnych robotek, choć nie jest panią ze szkoły. 

I zna lekarstwo na smutek, od razu jesteś wesoły. 

Wkłada nam od niechcenia cukierek w kieszeń fartuszka. 

Spełnia nasze życzenia jak dobra wróżka. 

A kiedy wkłada sukienkę nową i uśmiech oczy jej rozjaśnia 

To myślę, a może to królowa na chwilę wyszła z baśni? 

A to jest przecież moja mama tylko rysunek ją pomniejsza. 

Ale jest przecież taka sama tylko ,że dużo ładniejsza. 

Pytania do tekstu: 

- O kim był wiersz? 

- Co robi mama w wierszu? 

- Czy wiesz jakie święto obchodzimy niedługo – 26 maja? 

- Dlaczego mama jest dla nas ważna?  

 

Poproś dziecko, aby dokończyło zdania:  

1. Kocham moją Mamę, ponieważ……………………………………….  

2. Z moją Mamą najbardziej lubię……………………………………….  

3. W dniu Mamy z okazji jej święta chciałbym/ chciałabym życzyć 

jej……………………………………………………………………………  

4. Ulubione słowo mojej Mamy to …………………………………………  

5. Ulubione kwiaty mojej Mamy to………………………………………..  

6. Ulubiony kolor mojej Mamy to ………………………………………….  

7. Moja Mama jest……………………………………………………………….. 



„ Mama troszczy się od rana” 

Pokaż dziecku załączone obrazki i poproś, aby je opisało. Następnie dziecko wymienia inne sytuacje, 

w których mama troszczy się o dzieci.  

 

 



 

 

 

Karty pracy do uzupełnienia – karta numer 22 (obie strony). 



2. Osłuchanie z piosenką „ Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!”. 

Odtwórzcie i  posłuchajcie całej piosenki bez przerywania.  

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

Porozmawiajcie na jej temat: 

• czy jest to piosenka wokalna czy instrumentalna?  

• kto ją śpiewa? (mężczyzna/kobieta/dzieci)  

• o czym jest? 

Ponownie odtwórzcie piosenkę i zadaj dziecku pytania: 

 - jakie jest tempo piosenki (wolne, szybkie)? 

- jaki jest nastrój piosnki ( wesoły, smutny)? 

 

„ Dziękuje Mamo! Dziękuję Tato” 

słowa: Łukasz Tarta, muzyka: Weronika Korthals 

(podkład muzyczny na Dzień Matki i Ojca) 

 

Uczyliście mnie chodzić  

Uczyliście mnie mówić 

Jak się zachowywać 

Jak zwracać się do ludzi 

 

Ja mogę na Was liczyć 

Wiem, że mi pomożecie 

Najlepszych mam rodziców 

Na całym wielkim świecie  

 

Ref.: 

Dziękuję mamo, dziękuję tato, 

Za każdą zimę, za każde lato 

Dziękuję mamo, dziękuję tato, 

Za to, że macie dla mnie czas 

Bardzo kocham Was! x2 

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


A najpiękniejsze chwilę 

Są kiedy mnie tulicie 

Dajecie mi buziaki 

Idziemy tak przez życie 

Co mogę dla Was zrobić? 

 Jak mogę się odwdzięczyć? 

Jesteście w moim sercu,  

będziecie w mej pamięci 

 

Ref.: x2 

 

Dziękuję mamo, dziękuję tato, 

Za każdą zimę, za każde lato 

Dziękuję mamo, dziękuję tato, 

Za to, że macie dla mnie czas 

Bardzo kocham Was! 

 

 

 Ilustracja do wysłuchanego utworu.  
Podczas słuchania piosenki dziecko przedstawia jej tekst jako własny wytwór 

plastyczny za pomocą kredek. Zachęcam do omówienia swojej pracy, zwracając 

uwagę na poprawne budowanie zdań połączone z przeliczaniem wyrazów w zdaniu. 

 

 

 


