
Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne 

Kl. IV,V,VIA 18.05.-22.05.2020r., 6h. lekcyjnych 

Temat: Święto wszystkich mam 

- Piszemy wiersz dla mamy 

- Kwiaty dla mojej mamy 

- Portret mamy 

- Pomagam mamie 

- Upominek dla mamy 

Dzień Dobry, Witam wszystkich serdecznie na naszych zajęciach. Mamy do wspólnego 

omówienia bardzo piękny temat, ponieważ związany z Kimś kto dla każdego z Nas jest 

Najdroższy, Najmilszy i Najbardziej Kochany. Czy już wiecie kim - z Mamą . 

Posłuchajcie zapraszam do zajęć 

 

 

26 maja nadchodzi wielkimi krokami. Tego dnia wszystkie dzieci – zarówno te 

malutkie, jak i już całkiem dorosłe – składają życzenia swoim mamom, dają im 

kwiaty i prezenty.  

I z uczuciem deklamują piękne wiersze! 



Moja mama – czarodziejka 

swym figlarnym okiem zerka 

i uśmiecha ciągle się 

przy niej nigdy nie jest źle. 

Na kolano me rozbite 

zna sposoby znakomite, 

by odpędzić złego ducha, 

tu popuka, tam popuka. 

I przed snem opowie bajkę, 

lub zanuci kołysankę 

zaraz sen przychodzi już, 

a z nim ogród pełen róż. 

Moja mama czarodziejka 

co figlarnym okiem zerka 

wyczaruje piękny świat 

jest z czarami za pan brat. 

Moi kochani, spróbujcie i wy ułożyć króciutkie życzenia dla swojej mamy, a ten kto 

potrafi pisać niech wpisze ich tekst do zeszytu!!!  

Po przeczytaniu powyższego wiersza wiemy, że mama to czarodziejka – ale dlaczego, 

spróbujcie odpowiedzieć na pytanie: 

Dlaczego mama to czarodziejka?  

Mama wspiera, mama uczy, mama wychowuje. Doceńmy Jej trud i złóżmy życzenia.  

 

 

https://miastodzieci.pl/piosenki/mama-dobra-wrozka/
https://miastodzieci.pl/bajki/


Złóżcie Mamie życzenia  

Może pomoże nam w tym poniższa piosenka? 

Czy to piesek czy kaczuszka? 
Czy to kotek czy papużka? 
Nim dorosną to są najpierw bardzo mali. 
Nie potrafią nic zrobić, nie wiedzą jak chodzić, 
więc się uczą wszystkiego od mamy. 

ref. Mama jak dobra wróżka, 
dobra wróżka z kopciuszka, 
zawsze swemu maleństwu pomoże. 
Zawsze dziecko wysłucha, 
coś mu szepnie do ucha, 
mama zawsze jest w dobrym humorze. 

Podaje link do piosenki  https://www.youtube.com/watch?v=fjeXLzHcG_g   

Zapraszam do śpiewu 

 

 

Będę mamie pomagała 

Każda mała dziewczynka chętnie przygląda się pracom domowym swojej 

Mamy, ale też równie chętnie bierze przykład i zawzięcie pucuje czy też 

gotuje.  

Czy wy tez pomagacie swoim mamą w domu. Postarajcie się mamie w 

czymś pomóc. A w tym pomoże wam wiersz. 

Posłuchajcie  

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


 

I śmiało może powiedzieć: 

Dużo jest roboty co dzień 
w domu, w pracy i w ogrodzie 
więc choć jestem jeszcze mała, 
będę mamie pomagała. 

Umiem zamieść już podłogę, 
kurze też pościerać mogę, 
wstawię kwiaty do wazonu, 
żeby ładnie było w domu. 

Jak to dobrze, że swą pracą 
już się mogę przydać na coś. 
Oj, dziękuję matuś miła, 
żeś mnie pracy nauczyła. 

Moi drodzy a teraz coś niecoś na temat skąd się wziął ,, Dzień Matki” Posłuchajcie: 

Historia Święta Matki sięga czasów starożytnych – obchodzono je już w starożytnej 

Grecji (wiosenne święto Matki Natury, podczas którego składano hołd Rei, żonie 

Kronosa, która była matką wszechświata i wszystkich bóstw) i w Rzymie (święto bogini 

Cybele, również uważanej za matkę bogów).  



Zaśpiewajmy piosenkę, aby uczcić Dzień Matki  ,,Mama zadumana” 
podaję link: https://www.youtube.com/watch?v=A_gixhymV1E  

 

Mama krząta się w kuchni od rana 
Myśli wciąż o niebieskich migdałach 
Gdy spytamy, co ugotowała 
„Dziś dla was pieczeń mam z hipopotama!” 

Ref. 
Nasza mama, mama zadumana 
Mama zadumana cały dzień 
błądzi myślami daleko 
codziennie przypala mleko 
na łące zrywa kwiaty 
i sól sypie do herbaty 

Nasza mama wspaniała kucharka 
Krokodyla wrzuciła do garnka 
krasnoludek wpadł jej do sałaty 
a w piecu piecze się zegarek Taty 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A_gixhymV1E


Teraz czas na prezent – wybierzcie prezent dla mamy i wykonajcie 

Prezent dla mamy – torebka serce lub bransoletka 

 

Zobaczcie jak zrobić prezent z serduszkiem!  

Poniżej podaję instrukcję do wykonania.   

Moi drodzy ostatnia strona to portret mamy do pokolorowania lub wykonania 

dowolną techniką plastyczną ( plastelina, kulki z bibuły). 

 

Natomiast  w ćwiczeniach 58 do zrealizowania przez was karty pracy do 

tygodniowego tematu ,,Święto wszystkich Mam”, oczywiście jak zwykle do 

wykonania przez was na miarę swoich możliwości. 

 

Życzę miłej pracy i powodzenia 

Wasza pani Ania G. 



  

  

  

  



 

 

 

 



 

 

 


