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Temat: „Cała łąka dla mamy”- kinezjologiczna zabawa dydaktyczna  

               połączona z działalnością  plastyczną. 

 

Cele operacyjne: 

 

Dziecko:  Doskonali sprawność manualną w zakresie małej i wielkiej motoryki; 

                 Kreśli rytmiczne, pionowe kreski podczas recytacji wiersza I. Biśto      

                     „Łąka”; 

                 Przykleja kwiaty i motyle techniką origami płaskie z koła; 

                 Potrafi ułożyć zdanie „Cała łąka dla mamy” z rozsypani wyrazowej; 

                 Recytuje wiersz i śpiewa piosenki dla mamy, wręcza upominek –   

                      portret swojej mamy; 

                      Zachowuje się kulturalnie w obecności zaproszonych gości. 

 

Metody:  słowne- wiersz, rozmowa 

                oglądowe - pokaz 

                aktywizujące - zadania stawiane do wykonania. 

 

Formy:   z całą grupą 
 

Pomoce: kartki, kredki, klej, kolorowe koła różnej wielkości, piosenki, 

magnetofon, wiersz, portrety mam, kwiaty z serwetek, wyrazy z rozsypanki 

wyrazowej, imiona dzieci. 

 

Przebieg zajęcia. 

 

1. Powitanie gości piosenką „Witajcie”.  

2. Wprowadzenie do tematyki Dnia Mamy: zabawa słowna „Moja mama                                

     jest… 

3. Przypomnienie wiersza I. Biśto „Łąka” – rytmiczne kreślenie pionowych                 

kresek najpierw w powietrzu, następnie na kartce w kolorze trawy (różne 

odcienie zielonego ) podczas recytacji wiersza na słowa: tak, tak, tak z 

jednoczesną zmianą miejsc przy stole. Dzieci rysują rytmicznie tak długo, 

aż uznają, że łąka jest gotowa. 

 

Wiersz I. Biśto 

Bardzo kocham swoją mamę tak, tak, tak. 

Niespodziankę zrobię dla niej tak, tak, tak. 

Namaluję jej biedronkę tak, tak, tak. 

Albo kwiatów całą łąkę tak, tak, tak.  

 

 



 

Własnym oczom wprost nie wierzę tak, tak, tak. 

Kwitnie łąka na papierze tak, tak, tak. 

Barwny motyl usiadł na niej tak, tak, tak. 

Pewnie się spodoba mamie tak, tak, tak. 

 

4. Pokaz układania kwiatów, motyli i biedronek z kół. 

5. Praca przy stolikach przy muzyce - przyklejanie swoich kwiatów, motyli 

na trawie.  

6. Złożenie prac w jedną całość, próby nadawania różnych tytułów. 

7. Porównywanie prac, liczenie kwiatów, motyli, biedronek. 

8. Ułożenie tytułu z rozypanki wyrazowej „Cała łąka dla mamy”. 

9. Śpiewanie piosenki „Mamo”. Wręczenie przygotowanych wcześniej 

bukietów z kolorowych serwetek. 

   10. Zadanie dla mam – rozpoznawanie się na portretach wcześniej  

         wykonanych   przez dzieci. 

   11.  Rozchodzenie się w miłej i serdecznej atmosferze. 
 

 

 

 

 

 


