
                  DZIEŃ DOBRY 

MOTYLKI!!! 

 

 

Witamy Was w tym wyjątkowym 

dniu, jakim jest:  

DZIEŃ MAMY 

Chciałybyśmy, aby ten dzień był 

wyjątkowy, dlatego Kochane 

Motylki – najlepszym prezentem 

dla Waszych mam będzie na pewno 

wspólnie spędzony czas, pomoc 

przy codziennych czynnościach 

oraz bez wątpienia własnoręcznie 

wykonany prezent    

 

 

 

 

TEMAT: ,,Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime”- zapoznanie ze słowami i melodią  

oraz nastrojem piosenki. Nauka piosenki fragmentami, metodą ze słuchu. 

Cel: Rozwijanie słuchu muzycznego i sprawności głosowych, uwrażliwianie na różne gatunki 

muzyczne. 

 

PODCZAS DZISIEJSZYCH ZAJĘĆ NIEZBĘDNA BĘDZIE 

POMOC WASZYCH TATUSIÓW  

 

2020 

Wtorek 



1. „Kto to taki” – wysłuchajcie zagadki i spróbujcie ją rozwiązać. 

 

Kto nas kocha tak jak nikt                 

i ochrania całym sercem? 

I do kogo można przyjść 

z każdym smutkiem jak najprędzej? 

(MAMA) 

 

 

 

2. ,,Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime”- zapoznanie ze słowami i melodią  

oraz nastrojem piosenki. Wysłuchajcie poniższej piosenki i spróbujcie 

zaśpiewać ją Waszym mamusiom  

 

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

 

Usiądź mamo przy mnie blisko 

I posłuchaj tych słów,  

Ty z pewnością wiesz to wszystko, 

Jednak powiem to znów. 

 

Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też (2x) 

 

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


Popatrz mamo w moje oczy 

Ujrzysz w nich miłość mą. 

Nawet bardzo późno w nocy 

Śpiewać będę Ci to. 

 

Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też (2x) 

 

 

3. „List do mamy” – masażyk relaksacyjny.  

Drogie Motylki, zaproście swoje mamy na relaksacyjny masażyk  

Wykonujcie go według poniższej instrukcji (czytanej przez Waszego 

tatę): 

Kochana mamo (rysujemy serce i wykrzyknik) 

Uśmiechnij się do mnie wesoło (rysujemy uśmiech) 

Zróbmy razem duże koło (rysujemy koło) 

Poskacz ze mną w kałuży („chlapiemy” plecy paluszkami, pstrykanie 

wszystkimi palcami) 

Szczególnie po wielkiej burzy (rysujemy błyskawicę) 

Narysujmy razem słonie (powoli kroczymy wewnętrzną stroną dłoni) 

Małe żółwie, może konie (szybko, z wyczuciem stukamy dłońmi zwiniętymi                

w pięści) 

Piękny bukiet zrobię sam (rysujemy kwiatka) 

I w prezencie Tobie dam (przytulamy dziecko siedzące przed nami) 

 



4. „Serce dla mamy” – praca plastyczno – techniczna. 

 

Przyszła pora na własnoręczne wykonanie prezentu  

dla Waszych mamusi  

 

Do wykonania pracy potrzebne Wam będą : 

 samodzielnie wycięty szablon serduszka (szablon w załączniku), możecie 

poprosić o pomoc w wycinaniu Waszego tatę ; 

 klej; 

 farby, plastelina, czerwona bibuła, czerwony papier, flamastry, kredki 

(wg pomysłów). 

 

Wykonanie pracy: 

Wytnijcie serduszko z załączonego szablonu (możecie je najpierw samodzielnie 

narysować a później wyciąć). Wykonanie serduszka dla Waszej mamy zależy od 

Waszych pomysłów – możecie je wykleić czerwonym papierem bądź czerwoną 

bibułą, pomalować farbami lub flamastrami, wykleić cekinami lub plasteliną  

Technika dowolna!    

 

Życzymy dużo pomysłów przy tworzeniu! 

 

 

Ściskamy mocno 

Ciocia Marlena i Ciocia Basia 

 

 

 



  



 



 


