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Funkcjonowanie 

Wykonaj dwie kolejne karty pracy według własnych możliwości 

Popatrz na obrazek i powiedz lub pokaż czym zajmuje się Twoja mama. 
 

 

 

Przeczytaj samodzielnie lub poproś o to Rodzica i odpowiedz na pytania: 

- Moja mama ma na imię... 

- Moja mama jest... 

- Z mamą najbardziej lubię... 

- Gdy mama jest smutna, to ja... 

- W domu mama najczęściej... 

- Mama lubi najbardziej... 



- Mama najczęściej śmieje się, gdy... 

- Pomagam mamie w... 

- Mama jest zdenerwowana, gdy... 

- Chciałabym (chciałbym) ofiarować mojej mamie... 

 

Zajęcia rozwijające komunikację 

Przeczytaj samodzielnie wiersz lub poproś o to Rodzica. Wybierz jedną zwrotkę wiersza i 

naucz się jej na pamięć. 

wiersz W. Ścisłowksiego „Bukiecik dla mamy”, ilustrując go obrazkami.       

 
Dziś dla ciebie mamo 
Świeci słońce złote 
Dla ciebie na oknie 
Usiadł barwny motyl 
 
Dziś dla ciebie mamo 
Płyną białe chmurki 
A wiatr je układa 
W świąteczne laurki 
 
Dziś dla ciebie mamo 
Śpiewa ptak na klonie 
I dla ciebie kwiaty 
Pachną też w wazonie 
 
Dzisiaj droga mamo 
Masz twarz uśmiechniętą – 
Niechaj przez rok cały 
Trwa to twoje święto 

Odpowiedz na pytania do tekstu: 

Kto ma swoje święto? 
O czym jest ten wiersz ? 
Jakie prezenty dla mamy autor opisał w tym wierszu? 
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Możesz też wykonać te zadania w komputerze klikając poniższy link 



https://www.liveworksheets.com/worksheets/pl/Matematyka/Por%C3%B3wnywanie_liczb/Por%C3

%B3wnywanie_liczb_mo72886ec 

 

Plastyka 

Wykonamy dziś upominek dla mam- kwiat w wodzie. 

Przygotuj  plastelinę, mały słoiczek, brokat ( jeśli masz w domu). 

Zrób z plasteliny kwiat. Przyklej go na nakrętkę słoiczka, tak, aby po zamknięciu znalazł się w słoiku, 

ale przed zamknięciem wsyp do słoiczka brokat i zalewaj wodą. Umieść w słoiczku kwiat „do góry 

nogami” i zakręć słoiczek. Gdy nim potrząśniesz , brokat obsypie kwiat. Prezent dla Mamy gotowy. 
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Dziś napiszemy laurkę dla Mamy. Możesz pisać samodzielnie, przepisując tekst z kilku 

serduszek umieszczonych poniżej, lub po śladzie. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/pl/Matematyka/Por%C3%B3wnywanie_liczb/Por%C3%B3wnywanie_liczb_mo72886ec
https://www.liveworksheets.com/worksheets/pl/Matematyka/Por%C3%B3wnywanie_liczb/Por%C3%B3wnywanie_liczb_mo72886ec


 

 

 

Na koniec możesz dopisać kilka słów od siebie . 



Plastyka 

Tekst laurki dla Mamy masz już gotowy, teraz trzeba pięknie ozdobić laurką. 
 

Przygotuj: dwie kartki papieru A4, trzy małe łyżeczki mąki, jedną małą łyżeczkę soli, farbki i 

pędzel, brokat lub „złoty” piasek, nożyczki., ołówek, gazetę, dwie miseczki, trochę wody 

Mąkę i sól wsypujemy do jednej miski i mieszamy. Powoli małymi porcjami dodajemy wodę 

ciągle mieszając, aż powstanie ciasto o konsystencji gęstej śmietany. Połowę ciasta 

przelewamy do drugiej miseczki. Do jednej miseczki z ciastem dodajemy czerwoną farbkę i 

mieszamy, żeby uzyskać jednolity kolor. Do drugiej dodajemy zieloną farbkę. 

Jedną z kartek składamy trzy razy (na pół, potem znowu na pół i jeszcze raz na pół). Na tym 

małym prostokącie szkicujemy ołówkiem serce i wycinamy je. Serduszka rozkładamy na 

gazecie. Cztery serduszka malujemy naszą mączno-słoną farbką na czerwono (będą główką 

kwiatka), dwa inne na zielono (będą listkami). Wycinamy jeszcze pasek papieru na łodyżkę i 

też malujemy na zielono. Czerwone serduszka obsypujemy brokatem. Pozostawiamy 

wszystko do wyschnięcia (jeśli chcecie, żeby serduszka szybciej schły, możecie położyć je na 

kaloryferze, ale najlepiej na jakiejś kartce lub metalowej tacce). 

Gdy serduszka wyschną przyklejamy je do kartki i laurka gotowa. 
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Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na kalkulatorze 
Przygotuj dowolny kalkulator ( może być ten w komputerze lub telefonie komórkowym. 

https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2006/01/kwiat-pełen-serca.jpg


 

 

 



 

Wykonaj działania zamieszczone poniżej. Jeśli chcesz, możesz wykonac więcej dowolnych 

działań na kalkulatorze. 
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Przygotuj komputer lub laptop. Możesz poprosić Rodzica o pomoc. Dziś napiszemy na 
komputerze list do Mamy. Możesz to zrobić samodzielnie lub przepisując poniższy tekst.  
 

Kochana Mamo!!!  

Piszę do Ciebie, aby powiedzieć, jak bardzo Cię kocham. Jesteś najmilszą i najukochańszą 

osobą, jaką znam. Poświęcasz dla mnie wszystko. Swój cenny czas, przyjemności. Zawsze 

mogę Ci się zwierzyć ze swoich problemów.  

Kończąc mój list, chce Ci przekazać jeszcze dwa słowa: „Kocham Cię”!!!  

 

Twój syn ( Twoje córka) 

 



 

 

Zajęcia rozwijające komunikację 

Policz i odpowiedz na pytanie lub pokaż :  ile zdań zawiera poniższa wypowiedz. Pamiętaj, że 
zdanie zawsze zaczyna duża litera, a kończy kropka. 
 

Jakie to szczęście, że mam Ciebie mamo. Uśmiech wita mnie Twój, co rano. Tyle 

zadań tyle przypomnień i czułej troski masz, co dzień o mnie. W życiu spotykam wielu 

ludzi tylko kilku moje serce budzi. W Tobie mamo mam przyjaciela. Bez Ciebie mamo 

me serce umiera. 

Powiedz całym zdaniem jaka jest Twoja Mama.  

Przelicz i powiedz lub pokaż z ilu wyrazów składało się Twoje zdanie. 

 

Plastyka 

Przygotuj dużą kartkę z bloku, format A-3, farby, pojemnik do wody, pędzelek. Namaluj 
portret Twojej mamy. Pamiętaj aby dobrać odpowiednie kolory, np. włosy- brązowe, oczy- 
niebieskie. 

A oto przykład- jak wygląda portret. 

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=400&w=rano&s=7


 

 


