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MOJA MAMA JEST KOCHANA.

1. Pomyślcie chwilkę i spróbujcie powiedzieć, jaka jest Wasza mama? Możecie poprosić
rodziców, aby zapisali Wasze odpowiedzi na kartce. 

2. Posłuchajcie wiersza:

Mamo!

Dam Ci dziś piękny kwiatek

i wstążkę na dodatek.

Dam Ci złoty pierścionek,

na górce mały domek,

ogródek malowany,

ławkę pod wielkim kasztanem.

Dam Ci słońce nad domem,

słońce – złotą koronę.

I dam Ci księżyc, wiesz?

I jeszcze.. co tylko chcesz. 

Bo jestem bardzo bogaty,

dostałem kredki od taty. 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: Co dziecko chciało dać swojej mamie? Dlaczego 
mówiło, że jest bardzo bogate? Jak miały wyglądać wszystkie prezenty? Co Wy chcielibyście 
dać Waszym mamom?

3. Opowieść ruchowa.

Posłuchajcie opowieści. Spróbujcie wykonać wszystkie zadania. 

Rodzina wybrała się na długi spacer. Rodzice zdecydowali, że wszyscy pojadą rowerami 
(połóżcie się na plecach i unieście nogi). Droga prowadziła pod górę, więc na początku było 
bardzo ciężko (powoli poruszajcie uniesionymi nogami, wykonując „rowerek”). Ale za górką 
pojawił się łagodny zjazd i rowery przyspieszyły (kręćcie coraz szybciej). Gdy dojechali na 
skraj lasu, zsiedli z rowerów i w dalszą drogę wybrali się pieszo. Dzieci biegły, zachwycone 
leśną ścieżką (biegnijcie w miejscu). Ale najmłodszy brat nagle się rozpłakał (zatrzymajcie się
i stańcie w rozkroku). Rodzeństwo zaczęło więc go rozśmieszać, robiąc „a kuku” (wykonajcie 



skłony do przodu). Jakież było zdziwienie, gdy w pewnym momencie na ścieżce pojawiły się 
przewrócone kłody drzew. Trzeba było przejść pod nimi (spróbujcie poruszać się po podłodze 
jak wąż). A potem przeskoczyć przez niewielki strumyk (skaczcie obunóż do przodu).  Ścieżka 
bardzo się zwęziła (przejdźcie kilka kroków, stawiając stopa za stopą). Mama powiedziała, że 
słychać dzięcioła. Wszyscy więc przystanęli i nasłuchiwali to z jednej, to z drugiej strony 
(stańcie w rozkroku i wykonajcie skręty tułowia). W pewnym momencie las się skończył. 
Pojawiła się łąka. Trawy były już naprawdę wysokie, więc trzeba było podnosić wysoko nogi 
(spacerujcie po kole, podnosząc wysoko kolana). Na skraju łąki dzieci oznajmiły, że czas na 
odpoczynek. Wszyscy więc rozłożyli koc i usiedli (usiądźcie). Nagle wszyscy zaczęli się 
wiercić (wstańcie). Ojej! Nogi obsiadły jakieś robaczki, łaskocząc wszystkich po kolei 
(potrząśnijcie raz jedną, raz dugą nogą). Zaraz potem na niebie pojawiły się chmury i 
pierwsze krople spadły na ziemię. To był znak, że najwyższa pora wracać. Rodzina, choć 
zmęczona, wróciła bardzo zadowolona (połóżcie się na podłodze, poleżcie przez minutę i 
oddychajcie głęboko). 

4. Wykonajcie  laurkę  dla  mamy  z  Kącika  Artysty  –  karta  17.  Ozdóbcie  serduszka  
i  kwiaty  dowolnym  materiałem,  następnie  naklejcie  na  kartkę  według  własnego
pomysłu.  (Możecie  poprosić  rodziców, aby pomogli  Wam wyciąć zapisane  Wasze
wypowiedzi o mamie z zadania pierwszego i dokleić do laurki).


