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Dzień dobry! 

 

Dużymi krokami zbliżamy się do jednego z najważniejszych świąt  

w kalendarzu. 26 maja będziemy obchodzić Dzień Matki! 

Przypominamy o trwającym konkursie plastycznym pt.: „Kartka dla mojej Mamy”. 

Prace możecie wysyłać do swoich wychowawców. Zachęcamy do udziału  

w konkursie, z pewnością będzie to miły prezent dla każdej Mamy.  

 

 
 
Na rozgrzewkę proponujemy kilka zagadek związanych z rodziną.  

 

Łatwą tu zagadkę mamy: 

kim jest dla Was mama mamy? 

 

To jest zagadka łatwa i prosta: 

kim jest dla Ciebie Twojej mamy siostra? 

                                                                                 

Jak razem się nazywa: 

babcia i prababcia siwa, 

dziadek szpakowaty i dzieci 

-obok mamy i taty? 

 

Nie każdy jest siwy, 

nie każdy wąsaty, 

lecz każdy jest tatą mamy albo taty.    
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Oto niezwykle łatwa zagadka. 

Kim jest dla Ciebie syn twego dziadka? 

Kto nas kocha tak jak nikt 

i ochrania całym sercem? 

Ido kogo można przyjść 

z każdym smutkiem jak najprędzej? 

 

Kto jest zatroskany, kiedy chorujemy 

lub kiedy złe stopnie do domu niesiemy? 

Wspierają nas radą, pomogą w kłopotach 

i tak jak teraz, zawsze będą nas kochać! 

 

To „m” litera, to „a” litera. 

Te dwie litery wyraz zawiera. 

Słowo serdeczne, odgadniesz sama. 

To jest na pewno słowo… . 

 

Możliwe odpowiedzi: CIOCIA, BABCIA, DZIADEK, RODZINA, MAMA (2X), TATA, RODZICE 

 

Posłuchaj piosenek związanych z domem i rodziną. Kliknij tu:  

"Moja mama": https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE 
  
" A ja wolę moją mamę": https://www.youtube.com/watch?v=X6ZpumEE3xs 
 
„Buziak”: https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U 
 
„Co powie tata": https://www.youtube.com/watch?v=CxYLoa3Fgz8 
 
 
Wiesz co to jest drzewo genealogiczne? To taki rysunek, który pokazuje powiązania 

między członkami danej rodziny. Porozmawiajcie dziś w domach o Waszych 

rodzinach, członkach tych rodzin, ciekawych historiach… Może okaże się, że ktoś 

pamięta Twoją pra-, pra-, pra-, pra-, prababcię albo pra-, pra-, pra-, pra-, pradziadka? 

A może z tych rodzinnych historii wyjdzie na jaw, że w dawnych czasach Twoja 

daleka krewna była księżniczką, a daleki krewny rycerzem? Wszystko jest możliwe… 

dobrze jest znać historię swojej rodziny! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE
https://www.youtube.com/watch?v=X6ZpumEE3xs
https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U
https://www.youtube.com/watch?v=CxYLoa3Fgz8
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Czas na zadania: 

1 Uzupełnij drzewo genealogiczne. Możesz skorzystać z naszej propozycji,  

ale możesz też narysować swoje własne drzewo. Szczególnie jeśli masz dużą 

rodzinę.  

 

2 Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą drugiej osoby opowiadanie i podkreśl te 

wyrazy w których ukryło się słowo „DOM”. Możesz również klasnąć,  

albo podskoczyć, kiedy usłyszysz to słowo.  

O DOMOWYCH DUSZKACH 

W DOMOWYM ZACISZU, OBOK DOMOWNIKÓW, 

MOGĄ ZADOMOWIĆ SIĘ DOMOWE DUSZKI. 

W NOCY, GDY JEST CICHO I CIEMNO,  

WYCHODZĄ ZE SWOICH DOMKÓW DLA LALEK.  

WKŁADAJĄ PODOMKI, KAPCIE  

I OPOWIADAJĄ O SWOICH DOMOSTWACH. 

DOBRE DUSZKI CHĘTNIE ZAPRASZAJĄ NA PLOTKI BEZDOMNE DUSZKI.  
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GAWĘDZĄ WTEDY O CIEPLE DOMOWEGO OGNISKA.  

MÓWIĄ JAK DOBRZE JEST WRACAĆ DO DOMCIU,  

W KTÓRYM CZEKAJĄ MIŁE, UDOMOWIONE ZWIERZAKI.  

OPOWIADAJĄ O PANU DOMU - URODZONYM DOMATORZE. 

DOMOWE DUSZKI OMIJAJĄ NIEPRZYJAZNE DOMY,  

W KTÓRYCH NIE MA MIEJSCA DLA DOBROCI I MIŁOŚCI. 

 

3 Dom to ważne dla nas wszystkich miejsce. Tam powinniśmy się czuć dobrze  

i bezpiecznie. Przygotuj kartkę i kredki. Rysuj dom według poleceń.  

Utrwal przy okazji nazwy figur geometrycznych. Potem dekoruj dom według 

własnego pomysłu. Kliknij tu: https://youtu.be/JE4xQqRePZk 

 

Kochani, życzymy Wam przyjemnego czasu w Waszych domach, z Waszymi 

rodzinami. Do usłyszenia już wkrótce! 

Zespół nauczycieli świetlicy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JE4xQqRePZk

