
 

 

Tematem przewodnim tego tygodnia 25.05- 29.05.2020 r. będzie: 

,,26 MAJA – DZIEŃ MATKI’’ 

Witajcie Kochani, 

      Tak jak zawsze , zadania są dla osób chętnych. Temat tygodnia jest Wam bardzo bliski, 

gdyż jego  ,, Gwiazdą ‘’ jest najbliższa Waszemu sercu osoba – ukochana Mama. Mamy 

nadzieję, że pomożemy Wam: zrobić Mamie niespodziankę, wykonać laurkę, prezent, 

zaśpiewać piosenkę itp. 

PONIEDZIAŁEK 

      Czasu mamy niewiele, gdyż święto Mamy jest już jutro. 

Zaczniemy od życzeń dla Mamy (a oto dwa krótkie wierszyki – życzenia dla Mamy). 

Wybierzcie ten który najbardziej  Wam się spodobał i nauczcie się go na pamięć ( wierszyki 

do wyboru – poniżej:) 

 



 

           Tak jak wcześniej mówiliśmy, czasu jest mało, więc przygotowaliśmy dla Was kilka 

pomysłów na wykonanie super prezentu dla Mamy w krótkim czasie ( pomogą Wam krótkie 

filmiki zamieszczone poniżej):  

https://www.youtube.com/watch?v=4iEwh6mvLhg 

https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0  

WTOREK 

          W dniu dzisiejszym pamiętajcie o tym, aby złożyć Mamie życzenia, wręczyć prezent, 

laurkę. Możecie też rano przygotować śniadanie(ze względu na bezpieczeństwo poproście 

o pomoc np. Tatę), będzie to kolejna miła niespodzianka dla Waszej Mamy. 

Kolejną propozycją jest wykonanie ,, Bonów na Dzień Mamy’’, które wręczycie Mamie 

w prezencie i  będzie mogła je zrealizować w tym tygodniu. Waszym zadaniem będzie 

wykonanie polecenia, które znajduje się na pasku. O tym jak mogą wyglądać takie bony 

obejrzyjcie przykłady poniżej: 

 

BONY NA DZIEŃ MAMY 
 

 

WYNOSZENIE ŚMIECI 

ŚNIADANIE DO ŁÓŻKA 

ZMYWANIE PO OBIEDZIE 

ODKURZANIE POKOJU 

https://www.youtube.com/watch?v=4iEwh6mvLhg
https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0


 

     To oczywiście są przykładowe propozycje, możecie zaproponować swoje (takie, aby 

Mamie sprawić przyjemność, z których Mama będzie najbardziej zadowolona). 

ŚRODA 

      Dzień Matki był wczoraj, ale możecie sprawić, aby to święto trwało dłużej niż jeden dzień, 

czym sprawicie Mamie jeszcze więcej radości. Postarajcie się w dniu dzisiejszym pomóc 

Mamie w wykonywaniu Jej codziennych czynności.  

Naszą propozycją jest nauczenie się łatwej piosenki, którą możecie zaśpiewać dla Mamy. 

Link do piosenki znajdziecie poniżej ( jest również wersja karaoke). 

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

 

CZWARTEK 

      W dniu dzisiejszym proponujemy wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną, może 

to być  np: ,, Portret Mamy”. Jakich materiałów i przyborów plastycznych użyjecie oraz jakiej 

techniki, będzie zależało od Waszych pomysłów i wyobraźni. Możecie wykorzystać również 

szablony i kolorowanki, wydrukować, dorysować szczegóły a potem pokolorować i ozdobić. 

(Linki do kolorowanek i szablonów zamieszczamy poniżej.) 

http://funkydiva.pl/twarze-malowanki/ 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/twarz-kobiety 

 

 

Poniżej, na drugiej stronie zamieściłyśmy również –,, DYPLOM MAMY BOHATERKI’’ -                  

możecie ten dyplom wydrukować , wypisać oraz pokolorować i wręczyć Swojej Mamie. 
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PIĄTEK 

       Dzisiaj kilka informacji i ciekawostek na temat zwyczajów obchodzenia Dnia Matki 

w Polsce i na świecie - znajdziecie je w Internecie na str. :  pl.wikipedia.org>Wiki>Dzień_Matki   

Możecie wybrać się z Mamą na krótki spacer lub poćwiczyć wspólnie w domu, na balkonie 

lub w ogrodzie albo zatańczyć z Mamą w rytm ulubionych piosenek Waszej Mamy. 

Jeżeli lubicie pomagać Mamie w kuchni, możecie upiec z Mamą smaczne ciasteczka( przepis- 

link poniżej). 

http://www.slodkiefantazje.pl/przepisy/3473/rozplywajace-sie-w-ustach-kruche-ciasteczka 

 

       Kochać, szanować i sprawiać przyjemności Mamie należy przez cały rok, gdyż jest to 

Wasza Mama – najwspanialsza na świecie, która Was bardzo kocha i robi dla Was wszystko, 

abyście byli zdrowi i  szczęśliwi. Jesteśmy pewne, że Wasze Mamy za ten wspaniały tydzień 

niespodzianek odwdzięczą się już niedługo, gdy Wy będziecie obchodzić swoje święto – 

Dzień Dziecka. 
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