
 

 

 

 

                                         Zajęcia na dzień 29.05.2020 
                                                 „Serce dla Mamy” 
Kochani, witamy Was na piątkowych zajęciach. Mamy nadzieję, że kumulujecie 
siły, czerpiecie witaminki z majowego słoneczka i miło spędzacie czas. My 
postaramy się urozmaicić go naszymi propozycjami zajęć, których celem będzie: 
- usprawnianie motoryki małej podczas wyrabiania masy solnej, 
- rozwijanie sprawności fizycznej 
- rozwijanie świadomości  więzi rodzinnych 
 
                                              Zajęcia pierwsze – techniczne 
 
 
 
 
 
 
Zanim zaczniemy pracować rączkami i wyrabiać masę solną prosimy byście 
przypomnieli sobie wczorajszą piosenkę. Zaśpiewajcie ją razem z rodzicami. 
SUPER! 
Teraz możemy przystąpić do pracy. Jeśli ktoś nie ma mąki kartoflanej, może ją 
zastąpić mąką pszenną. 
https://www.youtube.com/watch?v=ljIP06Xfbpg 

Jeśli macie już gotową masę, to bierzemy wałek i foremkę ( kształt serduszka 
można wykroić nożykiem). Farby możecie zastąpić lakierem do paznokci.  
https://www.youtube.com/watch?v=Mrxpfz-SszA 
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Mamy nadzieję, że Wasze serduszka są już gotowe, więc pora na posprzątanie 
swojego miejsca pracy. 
A teraz pobawcie się z Mamą przy piosence 
https://www.youtube.com/watch?v=OT62PIrgj_Y&list=RDMiXn2o0Lm2g&index
=18 
 
                                                  
                                                Zajęcia drugie – rytmiczne 
 
 
 
 
 
 
Ponieważ tematem przewodnim tego tygodnia jest Mamusia, więc nasze zajęcia 
rytmiczne będą związane z piosenką, której się uczymy. Tym razem skupimy się 
na ruchu i utrwalimy proste figury taneczne. Jednakże najpierw musicie stanąć 
przy otwartym oknie i zrobić kilka głębokich oddechów. Zaczynamy. 
https://www.youtube.com/watch?v=I__x491aSAk 
 
               „Mamo, mamusiu” 
 
1.Mamo, mamusiu, matulu kochana (rączki na bioderkach i kręcimy bioderkami nie 
odrywając stóp od podłogi) 

Jesteś wyjątkowa, uśmiechasz się z rana (wyciągamy do przodu najpierw jedną, potem 
drugą rękę) 
 

Ref:  Wyśpiewam ci życzenia w tej piosence (jedna rączka na bioderku, druga imituje        
trzymanie mikrofonu) 

          Podaruję ci miłości pełniutkie serce (rysujemy kształt serca) 

 
2.Dam bukiecik kwiatów, pocałuję czule (przesyłamy buziaki) 
A na koniec bardzo mocno się przytulę (krzyżujemy ręce na klatce piersiowej) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OT62PIrgj_Y&list=RDMiXn2o0Lm2g&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=OT62PIrgj_Y&list=RDMiXn2o0Lm2g&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=I__x491aSAk


Ref: Wyśpiewam ci … 
 
3.Mama, mamunia jest jak dobra wróżka (wykonujemy ruchy ręką tak, jakbyśmy trzymali 
różdżkę) 

Zawsze szepce mi magiczne słowa do uszka (przykładamy raz jedną, raz drugą rękę do 
ucha) 
 

Ref. Dziś  twe święto  więc ja powiem coś od siebie (rączki na bioderkach i kręcimy 
bioderkami nie odrywając stóp od podłogi) 

       Oj mamusiu jak się cieszę, że mam ciebie (wyciągamy rączki do przodu i krzyżujemy 
na klatce piersiowej) 

       Dziś twe święto więc ja powiem coś od siebie (rączki na bioderkach i kręcimy 
bioderkami nie odrywając stóp od podłogi) 

       Oj mamusiu, może prościej – kocham ciebie (wyciągamy rączki do przodu i 
krzyżujemy na klatce piersiowej) 
 

To już koniec naszych majowych zajęć. Dziękujemy za udział i zaangażowanie, 

za zdjęcia, filmiki. Cieszymy się z każdej możliwości kontaktu z Wami. Na 

zakończenie Nany jeszcze kartę pracy i piosenkę „Moja mama” 

https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE&list=RDM0CeBf0VXnk&index=22 

Pozdrawiają „Jeżykowe ciocie”   
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