
 

 

 

 

 

 

 

Witajcie Krasnoludki! 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zapach mamy. 
Renata Piątkowska 

 

Jak ja nie lubię, kiedy mama gdzieś wyjeżdża. Dom bez mamy jest jakiś inny. A jutro znowu 

wyjeżdża na kilka dni – westchnąłem. – Więc jeszcze tylko dziś przytuli mnie przed snem, bo 

jutro…Nagle poczułem jak w gardle rośnie mi wielka kula, a z oczu kapią łzy. 

 

 

 

- Tomeczku, kochanie, wiem, że ci przykro, ale to tylko trzy dni. Tata i babcia wspaniale się 

tobą zaopiekują. A ja szybko wrócę i przywiozę ci jakąś pamiątkę z tej podróży. 

Obiecuję. No już, uśmiechnij się do mnie, skarbie – szepnęła mama i przytuliła się do mnie 

mocno. 

- Mamo, jak jesteś blisko, zawsze czuję taki ładny zapach. Poznałbym cię po nim wśród 

tysiąca innych mam – powiedziałem.  

- Tak pachną moje ulubione perfumy. Cieszę się, że ten zapach ci się podoba – powiedziała 

mama, uśmiechnęła się i wyszła z pokoju. 

Po chwili wyskoczyłem z łóżka i pobiegłem do łazienki. 

- Mam genialny pomysł. Gdzieś tu musi być … - mruknąłem, przeszukując półkę z 

kosmetykami mamy. – Ile tu tego jest – zdziwiłem się, przesuwając pudełeczka z kremami, 

szminki, tubki i pędzelki. Wreszcie trafiłem na mały, śliczny flakonik i powąchałem go. 

 

 



 

- Znalazłem, to te perfumy – odetchnąłem z ulgą. 

 

 

 

Potem poszedłem do kuchni i wybrałem trzy małe słoiczki po dżemie. Takie słoiczki babcia 

starannie myła i przechowywała w kuchennej szafce.  

Teraz do każdego słoiczka prysnę trochę perfum i szybko zakręcę wieczko. Będę miał w nich 

zapach mamy. Po jednym słoiczku na każdy wieczór, kiedy jej nie będzie – ucieszyłem się. 

A kiedy w każdym słoiczku uwięziony już był zapach, szybko schowałem je do swojej szafki 

i nareszcie mogłem zasnąć. 

 

Tak jak przewidywałem, dni bez mamy, a zwłaszcza wieczory, zdawały się nie mieć końca. 

Ale najbardziej tęskniłem za nią, kiedy nachodziła pora snu. Babcia czytała mi wtedy długą 

bajkę a tata zawsze całował przed snem, ale kiedy tylko wyszli z pokoju, wyjmowałem z 

szafki słoiczek. Odkręcałem wieczko i zamykałem oczy. Otaczał mnie wtedy zapach jakby 

ramiona mamy. 

 



 

 

- Dobranoc, mamusiu – szeptałem i dopiero wtedy nadchodził sen. 

Tak było przez dwa wieczory, ale trzeciej nocy długo nie mogłem zasnąć. 

- Mama wraca jutro rano do domu. Pewnie jak się zbudzę, ona już tu będzie – cieszyłem się.  

Wreszcie zasnąłem zmęczony, zaciskając w ręce słoiczek. Ale co to mama jest zamknięta w 

moim słoiczku! Puka paluszkiem w szklaną ścianę i chyba chce wyjść. 

 

 

- Ojej, co ja zrobię z taką maleńką mamą? Mogę ją wsadzić do któregoś z moich 

wyścigowych samochodzików, teraz się tam zmieści. A już na pewno uda mi się wepchnąć ją 

do mojej ulubionej koparki  - pomyślałem.  

Odkręciłem więc słoiczek i pomogłem mamie z niego wyjść. 

Nagle poczułem zapach mamy i jej ręce na swojej buzi. Potem mama dała mi całusa. 

- Dzień dobry, kochanie! – to był jej głos. 

 



 

Obudziłem się i przetarłem oczy. 

- Mamo, jak ty szybko urosłaś – zawołałem.  

- Coś takiego! Czyżbym się przez te trzy dni powiększyła/ - zaśmiała się mama i położyła na 

poduszce piękny złoty gwizdek i następne autko do mojej kolekcji. 

                               

- Dziękuję mamo! Jest super, szkoda, tylko, że się do niego nie zmieścisz – powiedziałem.  

- No, gdybym była taka mała, nie mogłaby zrobić omletów na  śniadanie – uśmiechnęła się 

mama. 

- Hura! Omlety! – zawołałem wyskakując z łózka. 

Jak dobrze, że mama jest duża, wielka i ogromna! Tylko z czego ona się tam śmieje w tej 

kuchni? 

Pytania do opowiadania: 

 Dlaczego Tomek był smutny? 

 Jak pocieszała go mama? 

 Co poczuł kiedy przytulił się do mamy? 

 Czego szukał w łazience? 

 Co zrobił z perfumami mamy? 

 Kto opiekował się Tomkiem jak mama wyjechała? 

 Co robił chłopiec po wyjściu babci i taty z pokoju? 

 Jaki sen miał Tomek w nocy przed powrotem mamy? 

 Co zobaczył kiedy się obudził? 

 Jakie pamiątki z podróży przywiozła mu mama? 

 

Jeśli chcesz możesz posłuchać jeszcze raz tego opowiadania,  

poproś rodziców o wpisanie linku do wyszukiwarki: 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,zapach-mamy,38993053 

 

 

 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,zapach-mamy,38993053


„Co to za zapach?” – zabawa ćwicząca zmysł węchu. 

 

 

  

Należy przygotować pojemniki z zapachami. Mogą to być słoiczki, miseczki lub żółte 

pojemniczki z jajek Kinder Niespodzianka. Można do nich włożyć: przyprawy, kawałki 

owoców, warzyw; aromaty do ciast …(np. miętę, skórki pomarańczy, zmieloną kawę, 

cynamon, bazylię, kminek, oregano, pieprz, wanilię, cebulę, czosnek, jabłko, koperek, 

pietruszka, curry).  

Zabawa polega na otwieraniu pojemników i zgadywaniu, co się w nich znajduje. Można też 

próbować odnajdywać takie same zapachy oraz opisywać zapachy – zapach jest przyjemny, 

nieprzyjemny, mocny, ostry, z czym się kojarzy, co przypomina.  

Aby dziecko nie kierowało się wzrokiem można zasłonić mu oczy. W domowej kuchni znajdą 

Państwo sporo przypraw i produktów, które można wąchać i o nich opowiadać. W czasie 

zwykłego gotowania czy przygotowywania potraw można poświęcić chwilę na takie 

zgadywanki.   

 

Uwaga na detergenty! – zwykle wdychanie tych zapachów jest szkodliwe dla zdrowia. 

 

 

 



Paluszki się budzą 

 

Stuk… stuk… stuk… (dziecko trzyma rączkę w piąstce i stuka) 

Kto tam? 

Kciuk. (zamknięta piąstka, kciuk na zewnątrz) 

A kuku, kochany kciuku! (dziecko dotyka kciukiem palca wskazującego) 

Wstawaj, wstawaj, czas do pracy (palec dotknięty przez kciuka powstaje, czyli prostuje się) 

Jaką mama nam wyznaczy. 

Powtarzamy kolejno z każdym palcem aż do małego. 

Stuk… stuk… stuk… (dziecko trzyma rączkę w piąstce z wyciągniętym i wyprostowanym 

palcem wskazującym i stuka) 

Kto tam? 

Kciuk. (wyciąga także kciuk na zewnątrz) 

A kuku, kochany kciuku!(dziecko dotyka kciukiem palca środkowego) 

Wstawaj, wstawaj, ty dryblasie (palec środkowy dotknięty przez kciuka powstaje, czyli 

prostuje się) 

Popatrz, już czekamy na cię. 

Stuk… stuk… stuk… (dziecko trzyma rączkę w piąstce i stuka – wyciągnięty palec 

wskazujący i środkowy) 

Kto tam? 

Kciuk. (dziecko wyciąga także kciuk na zewnątrz) 

A kuku, kochany kciuku!(dziecko dotyka kciukiem palca serdecznego) 

Wstawaj, paluszku serdeczny (palec dotknięty przez kciuka powstaje, czyli prostuje się) 

Patrz, już widać blask słoneczny. 

Stuk… stuk… stuk… (dziecko trzyma rączkę w piąstce i stuka – wyciągnięty palec 

wskazujący, środkowy i serdeczny) 

Kto tam? 

Kciuk. (dziecko wyciąga także kciuk na zewnątrz) 

A kuku, kochany kciuku!(dziecko dotyka kciukiem palca małego) 

Wstawaj, paluszku mały  

Już na świecie dzień biały. 

Ja jestem mały paluszek i najdłużej spać muszę. 

Wstawaj, mały paluszku, 

Już dość leżenia w łóżku. 

Mnie się chce spać, 

Ja nie chcę wstać. 



Kiedy takie robisz psoty, 

Sami pójdziemy do roboty, 

Nie, nie, nie! 

A kuku, kochany kciuku.(palec mały dotknięty przez kciuka powstaje, czyli prostuje się) 

No, więc już paluszków pięć, 

Do roboty mają chęć. 

Druga piątka – razem dziesięć 

Będą grzyby zbierać w lesie. 

Tekst: Marii Kownackiej 

Praca plastyczna: „Portret mojej rodziny” 

 

Co potrzebne: 

 wycięte koła, prostokąty, trójkąty- najlepiej w różnych kolorach 

 kredki, kartka, klej 

 

 

 

 

Co robimy: 

 Przyklejamy figury na białą kartkę, tak, by powstała rodzina. 

 Dorysowujemy pozostałe elementy (włosy, oczy, nos, usta, ręce, nogi). 

 Ozdabiamy tło rysunku według uznania (np. rodzinny portret na łące). 

 



 

Wiersz „Moja rodzina” B.  Forma 

 

Moja rodzina 

„Moja rodzina to ja, mama, tata. 

Mam też siostrę Alę i młodszego brata. 

Siostra jest wysoka, czarne włosy ma, 

a braciszek mały skończył latka dwa. 

Wspólne zabawy, wspólne spacery. 

Zimą na narty latem rowery. 

Czas wolny zawsze razem spędzamy, 

bardzo się mocno wszyscy kochamy”. 

Pytania do dziecka po wysłuchaniu wiersza: 

 Jakie postacie (osoby) zostały wymienione w wierszu? 

 Jaka jest siostra, jak ma na imię? 

 Jak rodzina spędza wolny czas latem, a jak zimą? 

 Czy Wy też kochacie waszą rodzinę? 

 Jak wasza rodzina spędza razem czas? 

 



Karta pracy „Tulipan dla rodziców”. 

Łączmy kropki nie odrywając kredki od kartki (jedną linią ciągłą), tak aby powstał obrazek. 

Następnie kolorujemy według wzoru. 

 



Karta pracy: Dopasuj ciastka. 

Połącz linią połówki wypieków. 

 

 

 



Karta pracy. 

 

 



Karta pracy. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Zaprowadź po śladzie motylka do kwiatka. Na początek możesz spróbować wodzić palcem po 

śladzie a następnie ołówkiem lub kredką.  

 

 

 

 

 

 

 



Gra „Kwiatowe memory” 

Zachęcamy do wydrukowania i wycięcia kartoników (stronę poniżej drukujemy 2 razy)- 

powstanie gotowa gra memory. Miłej zabawy 

 

 



„Rodzinna gimnastyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

 

 

 

1. „W zgodzie z rytmem” – dziecko maszeruje po odwodzie koła zgodnie z muzyką 

„Marsz”. Gdy muzyka jest głośna, spaceruje na całych stopach, gdy muzyka jest cicha, 

spaceruje na palcach. 

https://www.youtube.com/watch?v=333TcAnvpI8 – muzyka „Marsz” 

   2. „Rodzinne sporty” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych – dziecko siada w siadzie 

klęcznym, pochyla się do przodu, a ręce układa na kolanach. Na sygnał rodzica – pstryknięcie 

palcem – dziecko powoli się prostuje (najpierw klęka, później się rozprostowuje, następnie 

wstaje i unosi się na palcach do góry). 

   3. „Rodzinna równowaga” – ćwiczenie z elementem równowagi – dziecko zamienia się w 

rodzica i wydaje polecenia swoim rodzicom, którzy stają się dziećmi i wykonują ćwiczenia 

np.: stań na jednej nodze, podskocz na jednej nodze 3 razy.  

  4. „Deser dla rodziców” – zabawa ruchowa z elementem równowagi – dziecko dostaje 

papierowy talerzyk oraz plastikowy kubeczek. Próbuje z jednego końca dywanu przejść na 

drugi, tak aby kubeczek nie spadł na ziemię. Ćwiczenie wykonujemy czterokrotnie. 

  5. „Rodzinny relaks” – zabawa wyciszająca – dziecko kładzie się na dywanie w powolnej 

pozycji i swobodnie oddycha (wdech – nosem, wydech – ustami). Odpoczywa przez 2 

minuty. 

https://www.youtube.com/watch?v=SCjAEV2v6JU – muzyka „Najbardziej relaksacyjna 

melodia” 

Dziękujemy za wspólne ćwiczenia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=333TcAnvpI8
https://www.youtube.com/watch?v=SCjAEV2v6JU

