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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 26.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Dzień mamy 

 

1. „W zieleni łąka majowa” – piosenka z tekstem do nauki.  

https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg 

 

2. Oglądanie albumu przyrodniczego z kwiatami. Poznawanie nazw 

wybranych kwiatów. Przygotowanie elementów do zajęć i dekoracji. 

Kalkowanie, kolorowanie i wycinanie kwiatów. Rozwijanie sprawności 

manualnej.  

Album przyrodniczy, zdjęcia (obrazki) przedstawiające kwiaty, np.: irysy, 

gerbery, tulipany i róże, pojemnik na kwiatki, dla dziecka: sztywny karton, 

granatowa kalka, ołówek, kredka, nożyczki.  

Rodzic prezentuje dziecku album przyrodniczy. Zwraca uwagę na bogactwo 

świata kwiatów. Dziecko, z pomocą rodzica, odszukuje zdjęcia wybranych 

kwiatów i odczytuje ich nazwy. Następnie przez granatową kalkę kalkuje 

ołówkiem na kartonie kontury zgromadzonych przez rodzica zdjęć (obrazków) 

kwiatów. Patrzy na wzór, koloruje kwiaty kredkami. Gotowe kwiaty dziecko 

wycina i umieszcza w pojemniku. Na koniec kilkoma kwiatami dekoruje pokój. 

 

3. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość i koordynację wzrokowo-ruchową 

oraz umiejętność liczenia – Znajdź taki sam kwiatek. Segregowanie 

kwiatów według ustalonych kryteriów: gatunku, koloru, stadium 

rozwoju. 

Obrazki przedstawiające czerwone i żółte róże i tulipany, fioletowe irysy  

w 2 stadiach rozwoju: pączki i rozwinięte kwiaty. 

Dziecko ogląda leżące obrazki przedstawiające różne kwiaty (pączki  

i rozwinięte kwiaty), segreguje je według kryteriów: gatunek: róże, tulipany, 

irysy; kolor: kwiaty czerwone, żółte, fioletowe; stadium rozwoju: pączek  

i rozwinięty kwiat. Za każdym razem przeliczają wszystkie kwiaty i pokazują 

ich liczbę na palcach i za pomocą cyfry z rozsypanki liczbowej . 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg
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4. Kwiaty dla mamy – zajęcia językowo-matematyczne. 

 Słuchanie wierszyka K. Datkun-Czerniak „Mama.” 

Rozwiązanie zagadki. 

Kto pogłaszcze i przytuli, 

łzy ukoi, baśń opowie – 

i kto kocha nas 

nad życie? 

No, kochani... Kto odpowie? (mama) 

 Rozmowa na temat roli matki w rodzinie. 

Dyktafon. 

Rodzic pyta: Czy łatwo jest być mamą? Dlaczego mama jest taka ważna dla 

dzieci? Następnie proponuje, by zrobić niespodziankę mamie zaproszonej na 

piątkową uroczystość. Pokazuje dyktafon i zachęca dziecko do nagrania 

wypowiedzi. Dziecko opisuje wygląd swojej mamy; mówi, jaki zawód 

wykonuje, czym się zajmuje w domu itd.  

 

 Zabawy językowe ze słowem mama. 

 Tworzenie zdrobnień. 

Dziecko wymienia zdrobnienia od słowa mama, np.: mamusia, mateńka, 

mamulka. 

 Poszukiwanie określeń przymiotnikowych. 

Rodzic pyta: Jaka jest mama? Dziecko opisuje mamę za pomocą określeń 

przymiotnikowych, np.: czuła, troskliwa, cierpliwa, serdeczna. 

 Układanie zdań. 

Rodzic prosi, aby dziecko ułożyło zdania, w których znajdzie się słowo mama. 

 Dzielenie zdań na słowa. 

Rodzic podaje kilka powiedzeń i przysłów dotyczących matki i omawia  

z dzieckiem ich znaczenie. Następnie dziecko, klaszcząc, wyodrębniają słowa  

w zdaniach i je liczą. Np.: 

Dla każdej matki miłe jej dziatki. (rodzic wyjaśnia znaczenie słowa dziatki). 

U swej matki każdy gładki. 

Dobre dziatki to skarb matki. 

 Ćwiczenia intonacyjne. 

Rodzic prosi dziecko, aby wypowiedziało wcześniej wymienione przysłowia  

z różną intonacją, np. cicho, głośno, z radością, ze smutkiem, wolno, szybko. 
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 Ćwiczenia matematyczne. 

Wyprawka plastyczna, reprodukcja obrazu Johna Lesliego Brecka „Ogród  

w Giverny”.  

Rodzic przekazuje dziecku informacje na temat autora i tytułu dzieła oraz 

techniki wykonania. Prosi dziecko o opisanie obrazu. Zwraca uwagę na kwiaty 

przedstawione na pierwszym planie. Prosi dziecko o opisanie kwiatów, podanie 

ich nazw i kolorów. Następnie proponuje zabawę kwiatami. 

 

 Spacer po ogrodzie. Zbieranie kwiatów z rabatek.  

Zielona krepina (lub tkanina), sylwety kwiatów przygotowane w części I dnia: 

czerwonych tulipanów, białych róż, pomarańczowych gerber, fioletowych irysów 

(po 3 kwiaty każdego gatunku dla każdego dziecka), odtwarzacz CD, nagranie 

spokojnej muzyki. 

Rodzic zaprasza dziecko do ogrodu, gdzie na grządkach (zielonej krepinie lub 

tkaninie) rosną kwiaty (ułożone są sylwety róż, tulipanów, gerber i irysów). 

Rodzic włącza nagranie spokojnej muzyki. Dziecko spaceruje po ogrodzie. 

Podczas pauzy zbiera kwiaty z grządek i głośno je liczy. Zabawę powtarza się 

tyle razy, aby dziecko zebrało po 3 kwiaty danego gatunku. Na koniec dziecko 

szuka miejsca na dywanie, rozkłada kwiaty i ustala, czy ma żądaną liczbę 

kwiatów. Nazywa zebrane kwiaty. 

 

• Rozwiązywanie zadań z treścią – Kwiatowe łamigłówki.  

Sylwety kwiatów: czerwonych tulipanów, białych róż, pomarańczowych gerber  

i fioletowych irysów (po 3 kwiaty każdego gatunku dla  dziecka), karton formatu 

A3 dla  dziecka, 4 pojemniki: 2 w zielonym kolorze i 2 w czerwonym kolorze, 

kartoniki z różną liczbą kropek (od 1 do 6), kartoniki z liczbami od 1 do 6 oraz 

znakami: +, =, klej dla każdego dziecka. 

Dziecko układa na dywanie kwiaty zebrane we wcześniej zabawie. Przed sobą 

umieszcza karton formatu A3 oraz klej. Rodzic ustawia  zielony pojemnik.  

W pojemniku znajdują się: dla 5-latków – kartoniki z różną liczbą kropek (od 1 

do 6 lub 10), liczbami  oraz znakami: +, =. Obok zielonego pojemnika rodzic 

ustawia czerwony pojemnik z dodatkowymi sylwetami kwiatów. 

 

Rodzic mówi zadanie:  

Tata ściął z grządki 3 czerwone tulipany i 3 białe róże. Ile kwiatów razem ściął  

z grządki tata? 

Dziecko: 

 układa na kartonie w rzędzie odpowiednie sylwety kwiatów i je przykleja,  

 liczy kwiaty,  
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 wybiera z zielonego pojemnika kartonik z odpowiednią liczbą kropek  

i przykleja go na końcu rzędu (kartoniki z sześcioma kropkami), 

 układa działanie: wybiera z pojemnika kartoniki z odpowiednimi liczbami  

i znakami i przykleja je pod sylwetami kwiatów. (3 + 3 = 6) 

Przykłady innych zadań: 

Zosia wręczyła mamie bukiet złożony z 3 róż i 2 gerber. Z ilu kwiatów składał 

się bukiet dla mamy? 

Mama włożyła do wazonu 2 irysy i 1 gerberę. Ile kwiatów włożyła do wazonu 

mama?  

Po wykonaniu każdego zadania dziecko liczy kwiaty każdego gatunku  

i porównuje ich liczbę. Ustala, których kwiatów jest więcej, których mniej,  

a których tyle samo.  

 

 Zabawa ruchowa Ruchome bukiety. 

Odtwarzacz CD, nagranie dowolnej muzyki do marszu, bębenek. 

Dziecko maszeruje przy dźwiękach muzyki do marszu. Na przerwę w muzyce 

rodzic powoli uderza w bębenek. Dziecko liczy uderzenia i tworzy bukiety 

złożone z odpowiedniej liczby kwiatów. Zabawa się powtarza. Za każdym 

razem rodzic uderza w bębenek różną liczbę razy i ustala inne kolory czy 

gatunki kwiatów.  

 

5. Karta pracy, nr 44 – 45. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=46 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

 

Dziecko: 

 liczy kwiaty w wazonach i porównuje ich liczbę,  

 koloruje na czerwono kwadracik przy tym wazonie, w którym jest więcej 

kwiatów, 

 słucha zadań, 

 przedstawia je za pomocą klocków; rysuje, ile razem róż dostała mama, 

 uczy się rymowanki z pomocą rodzica, 

 mówi rymowankę mamie i tacie.  

 

6. Zabawy na świeżym powietrzu. 

 Spacer po ogrodzie. 

Obserwowanie rosnących kwiatów. Określanie ich kolorystyki. Dziecko 

spaceruje po ogrodzie. Rozpoznaje gatunki kwiatów rosnących na rabatkach. 

Wymienia ko-lory kwiatów. Bukiet dla mamy ze stokrotek. 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=46
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf
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 Rysowanie kredą na chodniku – Rodzina biedronek. 

Kreda w kolorach czerwonym i czarnym. 

Dziecko rysuje kredą na chodniku małe czerwone koła i duże czerwone koła  

z czarnymi kropkami. Liczy koła i podaje liczbę członków rodziny biedronek. 

 

7. Wykonanie pracy plastycznej Bukiet.  

Odtwarzacz CD, dowolne nagranie spokojnej muzyki, dla dziecka: karta 23  

z Wyprawki plastycznej, wstążka w jasnym kolorze, zielony karton, klej, 

nożyczki. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=112 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf 

 

 Rodzic omawia sposób wykonania pracy. Włącza  nagranie muzyki. 

Dziecko:– zwija karton w rulon i skleja tak, aby nie mógł się rozwinąć 

(kieruje się instrukcją fotograficzną) – wycina z karty kwiaty, łodygi  

i liście i przykleja je dookoła rulonu,– przewiązuje bukiet wstążką  

i zawiązuje kokardę. 

 Zaprezentowanie pracy. Dziecko formułuje życzenia, jakie chciałoby 

złożyć mamie, gdy będzie wręczać jej bukiet.  

 

 

 

Powodzenia! 
 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=112
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf

