
DZIEŃ MATKI

Temat jednostki integralnej: „WSZYSTKIE MOJE MYSLI SĄ PRZY
TOBIE, MAMO”.

(5 godz) klasa druga

Treść zajęć edukacyjnych:
• Rozwiązanie krzyżówki związanej z Dniem Matki.
• Śpiewanie piosenek:„Piosenka dla Mamy”, „Nasza Mama”.
• Recytacja wierszy o mamie.
• „Giełda pomysłów”.
• Układanieżyczeń. Pisownia zwrotów grzecznościowych.
• Wykonanie prezentu dla mamy „ Kwiatek w doniczce”.

Cele operacyjne w kategoriach czynności ucznia:
• Rozwiąże zagadki i wpisze wyrazy do krzyżówki.
• Sformułuje i złoży życzenia mamom.
• Wykona sam starannie prezent dla mamy.
• Zna wiersze i piosenki o matce.
• Wykazuje szacunek matce.
• Rozumie znaczenia słowa matki w swoimżyciu.
• Wykazuje samodzielność i aktywność.
• Czynnie uczestniczy w przygotowaniu uroczystości.
• Wniósł swój wkład w przygotowanie Dnia Matki.
• Potrafi współdziałać w grupie.
• Potrafi właściwie się zachować w obecności mam.

METODY:
pokaz i obserwacja, ekspozycja, praca z tekstem, inscenizacja, recytacja iśpiew,
wspólna zabawa

FORMY PRACY:
zbiorowa jednolita, indywidualna zróżnicowana, występ artystyczny

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
plansza z krzyżówką, koperty z zadaniami do wykonania, nagranie z utworami
muzycznymi o matce, teksty piosenek i wierszy, magnetofon, scenariusz części
artystycznej, serwetki, tort, naczynia, kwiaty, kosz wiklinowy

MIEJSCE: sala zajęć

ORGANIZATOR: klasa druga



ODPOWIEDZIALNY: wychowawca klasy Wiesława Kos

ZAPROSZENI GOŚCIE: matki uczniów

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Wprowadzenie w tematykę zajęć.
- Rozwiązanie krzyżówki przypiętej na tablicy.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
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9.

10.

ZAGADKI DO KRZYŻÓWKI:
1. Nadaje list.
2. Człowiek, który roznosi listy.
3. Piszemy go do kolegi, koleżanki.
4. Musi być dokładny na liście.
5. Niechświeci dla nas każdego dnia.
6. Jedno z rodziców, ale nie tata.
7. Znajduje się w prawym górnym rogu koperty.
8. Kto wypożycza książki w bibliotece.
9. Wysyłamy w niej list.
10.Wręczasz je z okazji urodzin, imienin.

- Wspólne odgadywanie zagadek i zapisywanie odpowiedzi w krzyżówce.

2.Śpiewanie piosenek pt. „Piosenka dla Mamy” i „Nasza Mama”.
- Wystukiwanie rytmu.
- Śpiewanie piosenek z taktowaniem na dwa.
- Elementy piosenki: melodia, słowo, rytm.

3.„Giełda pomysłów”- gromadzenie słownictwa wokół tematu- „Moja Mama”.



- Na stolikach w kopercie z jedną uśmiechniętą buzią, znajdują się wyrazy
oznaczające nazwy cech charakteru mamy i inne wyrazy nie związane
z tematem.

- Odczytanie zgromadzonych wyrazów.

KOCHANA PANI DOBRA KOT MIŁA OPIEKUŃCZA PIES

DOM ŻYCZLIWA SZCZERA RÓŻA TROSKLIWA PRACOWITA

- Wybranie właściwych wyrazów.
- Otworzenie koperty z dwiema uśmiechniętymi buziami.
- Wyciągnięcie „kwiatka miłości”.
- Na płatkach kwiatka, każde dziecko samodzielnie wpisuje cechy charakteru

swojej mamy, wykorzystując zgromadzone słownictwo.

- Wklejenie do zeszytu.
4.Układanieżyczeń dla mamy w dniu jejświęta.
- Głośne odczytanie wyrazów napisanych na planszy.

DUŻO ZDROWIA SCZĘŚCIA UŚMIECHU NA CO DZIEŃ

ZADOWOLENIA MNIEJ KŁOPOTÓW

WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI

- Odczytanie zwrotów grzecznościowych, których można użyć przy
redagowaniużyczeń.

(życzę Ci, składam Ci, w Dniu TwegoŚwięta, z okazjiŚwięta Matki)
- Przypięcie na tablicy i wyjaśnienie, że zwroty grzecznościowe piszemy

z dużej litery.
5. Przygotowanieżyczeń w formie puzzli.



- Wyciągnięcie z koperty z trzema uśmiechniętymi buziamiżyczeń i złożenie
ich.

- Złożenieżyczeń, głośne odczytanie przez wybrane dziecko i wklejenie do
zeszytu.

6. Wykonanie prezentu dla mamy „Kwiatek w doniczce”.
- Pokaz gotowej pracy.
- Wyjaśnienie jak wykonujemy pracę.
- Rozdanie potrzebnych materiałów.
- Estetyka wykonania prac.
POTRZEBNE BĘDĄ:
nożyczki, pojemnik po jogurcie „Danonek”, bibuła czerwona i zielona, gałązka
z drzewa z trzema rozgałęzieniami, styropian, farba zielona, wstążka, brokat
złoty
WYKONANIE:
1.Do pojemnika po jogurcie wkładamy styropian i malujemy go na zielono.
2.Gałązkę okręcamy bibułą zieloną i wciskamy ją w styropian.
3.Z czerwonej bibuły robimy małe kwiatuszki i wsuwamy je na czubki gałązki.
4.Zawiązujemy kokardkę i każdy kwiatek malujemy brokatem.

Z okazjiŚwięta Matki
przyjmij ode mnie,
Kochana Mateńko,
najlepszeżyczenia
zdrowia, szczęścia,
uśmiechu na co dzień
i wszelkiej pomyślności.



Uwaga:
Po wykonaniu przez dzieci prac i przygotowaniu klasy, proponuję zaprosić
mamy na uroczystość.
(wcześniej ustalamy godzinę przyjścia mam)
7.Wyrażanie uczuć miłości i wdzięczności wierszami i piosenkami.
8. Wręczenie prezentów podczas recytacji.
(każde dziecko podchodzi indywidualnie do swojej mamy)
11.Wspólne zaproszenie na tort i kawę.

SCENARIUSZ INSCENIZACJI Z OKAZJI DNIA MATKI

DEKORACJA: HASŁO:
„WSZYSTKIE MOJE MYŚLI SĄ PRZY TOBIE, MAMO”.
(hasło napisane na dużym czerwonym sercu)
Na środku sali stoi ogromny kosz wiklinowy, ozdobiony kokardkami
czerwonymi, w koszu poukładane są kwiaty wykonane przez dzieci.

„Piosenka dla Mamy” – piosenka

W zieleni łąka majowa,
gdzieś w trawieświerszczyk się schował.
Nastroił skrzypce maleńkie,
gra zielone piosenki.
Dla mamy piosenki, dla mamy} bis
W kolorach łąka majowa
już od stokrotek różowa.
A od bławatków błękitna,
wszystkie kwiaty zakwitły.
Dla mamy zakwitły, dla mamy}bis

Dziecko I:
Kto nie skrzywdzi nigdy nas
i najlepszy jest naświecie?
Wiecie to czy też nie wiecie,
jeśli ktoś zapyta was?

Dziecko II.
Kto nas kocha tak jak nikt
i ochrania całym sercem,
i do kogo można przyjść



z każdym smutkiem jak najprędzej?

Dziecko III.
Kto nas strzeże nawet weśnie
niestrudzony po dniu całym
i ochroni własnym ciałem,
gdy coś bije w nas boleśnie?

Dziecko IV:
Czyje ręce tulą nas,
od początku aż do końca?
Kto otworzył dla nas czas
i nauczył szukać słońca?

Dziecko V:
Kto jest dobrem i spokojem
słowem, które nie chce skłamać?
Wszyscy wiemy, a ja powiem,
to jest właśnie nasza Mama.

Dziecko VI:
Gdy słowo mama powiesz,
zrozumie je każdy człowiek,
w każdej części świata.
Bo chociaż ono czasem brzmi
trochę inaczej,
wszędzie dobroć i wiarę,
wszędzie przyjaźń znaczy.

Dziecko VII:
Twarz pełną troski, utrudzone dłonie,
męstwo, co zawsze stanie w twej obronie
życia początek i miłości płomień.

Dziecko VIII:
Dzisiaj z tkliwością przyjrzyjmy się Mamie-
uczmy się od niej pracy i uśmiechu,
chciejmy być dla niej prawdziwą pociechą.
Jak Ona kocha- kochajmy tak samo,
Wszyscy: DZIEŃ DOBRY, MAMO!



„NASZA MAMA” – piosenka
I. Mama krząta się w kuchni od rana,

myśli wciąż o niebieskich migdałach,
gdy pytamy – co ugotowała:
„Dziś dla was pieczeń mam z hipopotama”.

Refren: Nasza mama, mama zadumana,
mama zadumana cały dzień,
błądzi myślami daleko,
codziennie przypala mleko,
na łące zrywa kwiaty
i sól sypie do herbaty.

II. Nasza mama niezwykła kucharka,
krokodyla wrzuciła do garnka,
krasnoludek wpadł jej do sałaty,
a w piecu piecze się zegarek taty.

Refren:
III. Ten krokodyl, co uciekł z ogródka,

w przedpokoju chciał zjeść krasnoludka,
choć zegarek czuje się fatalnie,
to obiad był dziś bardzo punktualnie.

Refren:

(Dowolny podkład muzyczny, każde dziecko bierze z kosza „Kwiat
w doniczce” i recytując wiersz powolnym krokiem zbliża się do swojej mamy,
wręcza go i cofając się wraca do dzieci. Dopiero wtedy idzie następne dziecko).

Dziecko I:
Tobie Mamo
Tyle ciepła i uśmiechu,
ile w sercu się pomieści.
Tyle szczęścia i radości,
ile w głowie się nie mieści.

Dziecko II:
To dla Ciebie Mamo wszystkośpiewa
i ptak, i las, i woda.
Tobie serceświat ogrzewa
zimą, gdy rzeki w lodach.

Dziecko III:
Żeby, Mamo, oczy Twe siwe



były jak teraz, jasne szczęśliwe.
By biały gołąb latał nad nami
i wszystkie troski rozwiał skrzydłami.

Dziecko IV:
To jest bukiecik
dla Ciebie Mamo malutki,
żeby odpędzał smutki.
Żeby Ci kwitł
i w zimie, i w lecie
a nawet wówczas,
gdy śniegiem zamiecie.

Dziecko V:
Z okazji Dnia Matki,
Mamo miła, dobrotliwa,
bądź wesoła i szczęśliwa.
Niech Ci wszystko dobrze służy,
nie znaj troski,żyj bez burzy,
i doczekaj się w przyszłości
pięknej chluby z twego syna.

Dziecko VI:
W dniu TwegoŚwięta
małym serduszkiemżyczę Ci Mamo,
uśmiechów szczęścia najwięcej-
a za Twą miłość i dobroć samą
te kwiatki i wierszyk przyjmij w podzięce.

Dziecko VII:
Małym serduszkiemżyczę dobrze
uśmiechów i szczęścia najwięcej,
a za Twą miłość i dobroć wielką
te kwiatki przyjmij w podzięce.

Dziecko VIII:
Niech w twym sercu gości
zawsze promyk radości
i niech ozłaca każdą godzinę,
a smutek nie ma dostępu
nawet na małą chwilę.



Dziecko IX:
Niech wszystkie ptaki
dla Ciebie Mamośpiewają
i kwiaty pachnące zakwitają.
Ciesz się też każdym dniem,
bo ja bardzo Kocham Cię.

Dziecko X:
Dla Ciebie Mamo dziś kwiaty i uśmiechy
I pierwszy promień bliskiej wiosny.
Dzień bez kłopotów i bez trosk
Dużo radości.
Droga Mamo: niech pogoda
życiu Twemu staleświeci.
W niepogodę sił Ci doda
Czysta miłość Twoich dzieci.

Dziecko XI:
Serce jedno mam
Komuż serce swoje dam?
Dam je Tobie, Mamo miła
bo w nim miłość, radość, siła.

Dziecko XII:
Dzisiaj za Twe troski, trudy, poświęcenie,
za Twą miłość matczyną, nigdy nie zachwianą,
mogę tylko Twą szyję otoczyć ramieniem,
i szepnąć Ci do ucha „Dziękuję Ci Mamo!”.

Dziecko XIII:
Ty, najdroższa
wynosiłaś mnie pod sercem.
Pragnęłaś nieba przychylić,
Wiedziałaś jak boli skaleczony palec,
Dziękuję Ci, Mamo za wczoraj i dziś,
za twe pieszczoty pełne ręce spracowane
za przeszłe i przyszłe dni,
za złoty uśmiech i srebrne sny.

Dziecko XIV:
Dużo mamie mówić chciałem,
ale biegnąc zapomniałem,
więc mamusiu nadstaw uszka



i zapytaj się serduszka
niech ci powie jego bicie,
że ja kocham cię nadżycie.

Dziecko XV:
Za twe troski i radość,
życzę ja ci syn twój mały,
byś mamusiu droga miła
żyła w szczęściu wiek swój cały.

Dziecko XVI:
Ile ryb żyje w morzu,
Ile ptaków jest w przestworzu,
Ile gwiazd na niebie lśni,
Tyle, Mamo, tu naświecie
Dni radosnych – Twoje dziecię
Dzisiaj z sercażyczy Ci.

Dziecko XVII:
Mojej kochanej mamusi
Składamżyczenia najszczersze:
Blaskami słońca pleciony
Maleńki wierszyk.
Dziecko XVIII:
Mojej kochanej mamusi
życzę dużo lat zdrowia
żebym pociechą jej była
i zawsze pilna, wzorowa.
WSZYSCY:
Dziękuję Ci, Mamo,
za wszystkie uśmiechy i pogodne dnie.
Dziękuję Ci, Mamo,
za piosenki twe.
Dziękuję Ci, Mamo,
za radość w naszym domu.
Dziękuję Ci, Mamo,
że tak dobrze z tobą każdemu.
Dziękuję Ci, Mamo,
za ciepło ogrzewające nasze twarze
oziębłe czasem z gniewu.
Dziękujemy Ci, Mamo!

STO LAT- wszystkie dzieciśpiewają.



Sto lat – sto lat
niechżyją, żyją nam.
Sto lat, sto lat
niechżyją, żyją nam.
Jeszcze raz, jeszcze raz
niechżyją, żyją nam.
Niechżyją nam.

Po zaprezentowanej części artystycznej, dzieci zapraszają swoje mamy na
tort i kawę.

Opracowała: Wiesława Kos
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