
Mieć miejsce, do którego się wraca, to mieć dom. Mieć osobę, którą 

się kocha, to mieć rodzinę. Mieć obie te rzeczy to prawdziwe 

błogosławieństwo (Richard Paul Evans). 

Dzień dobry, dzisiejsze spotkanie z Wami rozpoczęliśmy od słów, które 

dotyczą domu i rodziny. Wielkimi krokami zbliża się dzień 26 maja, kiedy 

to obchodzić będziemy Dzień Matki. W związku z tym przygotowaliśmy 

dla Was propozycje, które pozwolą na miłe, rodzinne świętowanie. 

Każdy z Was powinien przygotować dla mamy życzenia. Niektórzy wzięli 

udział w konkursie „Kartka dla mojej Mamy”, więc super- prezent już 

gotowy! Innych zachęcamy do stworzenia laurki według własnego 

pomysłu i przemyślenia sobie tego, co chcieliby ważnego i miłego 

powiedzieć swojej Mamie. 

Jako prezent możecie przygotować dla Mamy portret rodziny.  

Może to być zwykły rysunek, narysowany kredkami lub namalowany 

farbami.  

 

 

Innym pomysłem jest umieszczenie portretu rodzinnego w ramkach. 

Ramkę można narysować lub wyciąć z kolorowego papieru.  

 

 



Tu pokazujemy Wam jak mogą wyglądać ramki:  

 
 

Jeśli tworzenie portretu wyda Wam się zbyt trudne, możecie 

przygotować piękną kolorowankę. Kolorowanki znajdziecie na samym 

końcu tego wpisu.  

 

Mama jest zazwyczaj najbardziej zajętą osobą w domu. Na pewno 

chętnie odpocznie przy filiżance pysznej herbaty. Będzie bardzo 

zaskoczona, jeśli przygotujecie dla Niej wyjątkową herbatę! 

Wystarczy kolorowa kartka z bloku technicznego. Złóżcie ją na pół. 

Odrysujcie, a następnie wytnijcie kształt filiżanki. Pamiętajcie, aby spód 

filiżanki znajdował się w miejscu złożenia. Uszko oraz brzegi filiżanki 

sklejcie tak, aby utworzyć "kieszonkę". Gotową filiżankę ozdóbcie według 

własnego pomysłu, np. elementami z kolorowego papieru, cekinami lub 

flamastrami. Do środka schowajcie pakowaną herbatę lub cukierek. Tutaj 

znajdziecie link do filmiku, który pokaże Wam krok po kroku, jak  

wykonać taki upominek. Kliknijcie tu: 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/660-filizanka-z-

niespodzianka 

 

Mama pewnie byłaby zachwycona, gdybyście pomogli Jej w różnych 

pracach domowych. Oczywiście nie tylko w ten jeden dzień, od święta, 

ale tak na co dzień. Zobaczcie, w jakich czynnościach możecie pomagać 

swoim Rodzicom.  

https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/660-filizanka-z-niespodzianka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/660-filizanka-z-niespodzianka


 

Na „Dzień Matki” można zaplanować wspólne zabawy. Oto kilka 

przykładów:  

„ Ciepło – zimno” 

Zaproście do zabawy domowników. Jedno z Was chowa kilka 

przedmiotów w miejscu zabawy - używając  słów „ pod”, „ za tobą”, 

„obok” i naprowadza szukającego  na przedmiot,  którego szuka. Aby 

było bardziej atrakcyjnie, za każdą odnalezioną rzecz można nagrodzić 

szukającego małą nagrodę – cukierkiem lub naklejką. 

 

„ Butelka pełna czasowników” 

Zaproście do zabawy domowników. Do pustej butelki  wrzućcie  karteczki 

z różnymi czasownikami np. skakać, tańczyć. Kolejno losujcie karteczki  

z  wyzwaniami- pamiętajcie, że  wspólne wykonanie czynności daję 

największą frajdę z zabawy. Do dzieła!!!!!! 

 

„ Mały architekt” 

Poproście rodzica lub rodzeństwo o wydrukowanie  rysunku 

przedstawiającego wysoką budowlę np. wieżę Eiffla lub Pałac Kultury  

i Nauki. Z surowego makaronu spaghetti, pianek do jedzenia albo 

plasteliny spróbujcie  wybudować te konstrukcje. Pamiętajcie, makaron 

łączymy piankami lub plasteliną. 

 



W tym wyjątkowym dniu można też wspólnie poeksperymentować. Te 

eksperymenty zachwycą każdą Mamę!  

Tęcza na talerzu 

Do zabawy będziecie potrzebowali: jednego opakowania cukierków 

Skittles, ewentualnie innych mocno barwionych drażetek, duży 

talerz, najlepiej biały i wodę w temperaturze pokojowej.  

Wokół rantu talerza ułóżcie cukierki w kształcie okręgu, następnie wlejcie 

powoli na środek talerza wodę. Obserwujcie co się dzieje. Ważne aby po 

wlaniu wody nie przestawiać i nie przesuwać talerza, bo barwniki się 

rozpłyną nierówno. Najlepiej jak talerz stoi w miejscu. Cukierki zaczynają 

puszczać barwnik w bardzo efektowny sposób i już po kilku sekundach 

barwią wodę niczym powstająca tęcza. 

 
   Źródło: blog- Moje dzieci kreatywnie. 

 

Chemiczne jojo 

 

Do przeprowadzenia tego eksperymentu będziecie potrzebować : sodę, 

ocet, olej, barwniki spożywcze, dzbanek, pipetkę lub strzykawkę.  

Jeśli nie macie gotowych barwników, możecie je stworzyć z kolorowej 

bibuły dostępnej w domu. Wystarczy ją podrzeć  umieścić w słoiczkach 

lub kubeczkach i zalać na krótki czas wodą. Można też dodać sok  

z buraków lub zabarwić ocet zanurzając w nim bibułę.  

Do szklanek wlejcie ocet, następnie dodajcie barwniki. Do dzbanka 

wsypcie jedno opakowanie sody oczyszczonej, a następnie po ściance 

dzbanka delikatnie wlejcie olej. Teraz nabierzcie barwniki albo 

zabarwiony ocet za pomocą pipetki lub strzykawki.  Stopniowo po 



kropelce mniejszej lub większej wkraplajcie ocet do dzbanka obserwując 

co się dzieje…Magia!  

 
Źródło: blog- Moje dzieci kreatywnie. 

 

 

Proponujemy również, żebyście przygotowali dla Mamy pyszny deser.  

Do wykonania deseru będziecie potrzebować:  2 galaretek najlepiej  
w dwóch różnych kolorach, owoców  (np. jabłka, gruszki, pomarańcze, 
mango, mrożone truskawki, maliny, jagody), jogurtu naturalnego, 
śmietany30%, czekolady,  posypki do dekoracji, pojemników na desery. 

Sposób wykonania: 

Należy: rozpuścić 1 galaretkę w 1 szklance gorącej wody, a gdy się 
przestudzi dodać jogurt i wymieszać. Wlać galaretkę do pojemników  
i włożyć je do lodówki. W tym czasie rozpuścić drugą galaretkę w dwóch 
szklankach gorącej wody. Obrać i pokroić owoce. Na stężałą galaretkę  
z jogurtem wyłożyć owoce i zalać drugą galaretką. Włożyć do lodówki. 
Gdy stężeje, z pomocą osoby dorosłej, ubić śmietanę z odrobiną cukru 
waniliowego  i wyłożyć na deser. Można go również ozdobić utartą 
czekoladą i posypkami do dekoracji.  

Podczas pracy uważajcie : lepiej, żeby gorącą wodę z czajnika nalał 

ktoś dorosły. Uważajcie również przy mieszaniu gorącej galaretki.  

Używanie miksera i krojenie owoców powinno się odbywać pod 

nadzorem osoby dorosłej. A efekt końcowy wygląda tak: 



   MNIAM! 
 

Co jeszcze możecie zrobić wspólnie tego dnia?  

Odszukajcie w diagramie ukrytych nazw członków rodziny. 

 



Rozwiążcie zagadki ukryte na obrazku przedstawiającym rodzinę.  

 

Przeczytajcie wspólnie opowiadania o mamie, z książeczki Joanny 

Papuzińskiej pt.: " Nasz mama czarodziejka". Kliknijcie tu: 

http://www.cavan.orpeg.pl/sites/www.cavan.orpeg.pl/files/klasa%201a%2

0Nasza%20mama%20czarodziejka.pdf 

 

Rozwiążcie razem krzyżówkę. Kliknijcie tu: 

https://learningapps.org/7350275 

 

Zaplanujcie razem następne dni, tygodnie miesiące… Pomogą Wam  

w tym 2 części filmu pt.: „Co można zrobić wspólnie z rodziną?”. 

Kliknijcie tutaj:  

https://youtu.be/OWQBImdLoc8  cz. I 

https://youtu.be/cTaaY_ZrmN8 cz. II 

 

Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas pomysły na przygotowanie  

i przeżycie jednego z najpiękniejszych dni w roku, czyli „Dnia Matki”, 

dostarczą Wam i Waszym rodzinom wspaniałych chwil.  

 

Wszystkim Mamom składamy najpiękniejsze życzenia!  

Zespół nauczycieli świetlicy  

 

http://www.cavan.orpeg.pl/sites/www.cavan.orpeg.pl/files/klasa%201a%20Nasza%20mama%20czarodziejka.pdf
http://www.cavan.orpeg.pl/sites/www.cavan.orpeg.pl/files/klasa%201a%20Nasza%20mama%20czarodziejka.pdf
https://learningapps.org/7350275
https://youtu.be/OWQBImdLoc8
https://youtu.be/cTaaY_ZrmN8


Na sam koniec przekazujemy informację od pani Ani z biblioteki: 

 

 

 

 

 



A tu znajdują się obiecane kolorowanki… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


