
 

 

 

Witajcie Smoki! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

POKOLORUJ I PODARUJ MAMIE 

 

 



 

     Opowieść o czekoladowej babeczce - Paulina Nosek 

cele: wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania ze zrozumieniem treści, rozwijanie umiejętności dłuższego 

wypowiadania się na temat opowiadania. 

 

Pewnego niezwykłego, wieczoru, na kuchennym stole odbyło się zebranie. Większość przyszła bardzo 

punktualnie, oczywiście oprócz spóźnialskich siostrzyczek rodzynek sułtańskich, które z prawdziwym 

sułtanem nie miały nic wspólnego (wszak przecież nie nosiły turbanów!) 

Mąka przysiadła pod ścianą, poważny mikser - król kuchni rozsadził się na samym środku, bo zawsze 

musiał być w centrum uwagi, na spodeczku pozostałym po popołudniowej herbatce przycupnął cukier 

puder i głaskał po kosteczkach swoją koleżankę czekoladę.  

 
Orzeszki radośnie się rozsypały między wszystkimi i uroczo uśmiechały się do jajek. 

 
- Do mamy dzisiaj przyszła koleżanka Anka i przyniosła niezwykłe ciastko! - zachwycił się mikser. 

- Było mięciutkie jak puszek naszego kota - psota, ciemne jak ten gburek kakao, pięknie przystrojone 

kolorową spódniczką i pachniało szczęściem - dodała zachwycona łyżeczka. 

- Wyglądało trochę jak baba wielkanocna, którą mama piecze na Wielkanoc.. - uzupełnił przemądrzały 

widelec ze starej, babcinej zastawy. - Trochę tak, tylko jakby mniejsza ta baba.. taka babeczka! 

Całe kuchenne towarzystwo było rozemocjonowane nowym deserem i postanowili odkryć jej 

magiczną recepturę. Księżniczka serwetka przyniosła okruszki babeczki i jury w składzie: król mikser, 

królowa foremka i najcenniejsza szlachcianka - filiżanka z chińskiej porcelany zabrało się do 

smakowania, testowania i pisania przepisu na słodką muffinkę. 

 
- Z pewnością jest w niej czekolada i kakao. - orzekł dumnie król i starannie stawiając każdą literkę 

zapisał w przepisowniku. 



- Wyczuwam w składzie mąkę, jajka, proszek do pieczenia! - dodała filiżanka. A trzeba jej to przyznać 

- zna się na rzeczy. Foremka wyczuła maślany posmak prawdziwego, wiejskiego masła i mleka prosto 

od krowy w łaty. No to chyba mamy już wszystko! - wyskoczyła jak Filip z konopii, jak zwykle  

w gorącej wodzie kąpana, zaparzaczka. Wszyscy zaśmiali się z niej po cichutku ale natychmiast 

zaczęli odmierzać składniki i mieszać je razem w niebieskiej misce. 

 
Wpadły do niej dwa jajka od kur dziadka, trzy porządne łyżki masła - bo jak wiadomo, z masłem 

wszystko lepiej smakuje, kilkanaście kostek mlecznej, rozpływającej się w ustach czekolady, a stara 

waga odmierzyła odważnikami trzysta gram mąki. 'Zaczarowanym pyłkiem' jakim się tytułuje proszek 

do pieczenia dodali pulchności, całości dodał aromatu rum i afrykańska wanilia prosto z dalekiego 

Madagaskaru. 

                      Ale chwila, chwila.. kogoś nam brakuje! Król mikser męczy się, poci, stęka przeciągle - 

 a w misce zamiast pięknego, gładkiego ciasta jakieś grudki, cząstki, oj nie tak to miało wyglądać.. 

Kiedy wszyscy w ciszy zamarli zastanawiając się o czym zapomnieli, kuchnię wypełnił głośny śmiech 

królowej. - Oj głuptaski kochane! Zabrakło czegoś mokrego! Mleko, no chodźże tu kolego! Łaciatek 

na wyczucie dolał białego mleka do ciasta, Król zamieszał i nagle zamiast grudek powstało lśniące 

 i przepięknie pachnące ciasto. 

                      Foremka włączyła piekarnik na sto osiemdziesiąt stopni i poprosiła swojego męża 

pędzelka o posmarowanie jej rozpuszczonym masełkiem. Łyżka wlała po dwie łyżki ciasta do 

foremki, a ona wskoczyła radośnie do pieca. 

 
            Wszyscy zasiedli przed szklanym ekranem jak przed najlepszym, oscarowym filmem. Uważnie 

oglądali fascynujące babeczki, które z minuty na minutę coraz bardziej rosły, dosłownie rosły jak na 

drożdżach, choć przecież ich w sobie nie miały. Po dziesięciu minutach wysunęły się na gorącej 

szufladce, a rękawice w kwiaty postawiły je na stole. 



              Kuchenne królestwo było zachwycone ich dziełem i pysznym, czekoladowo - waniliowym 

zapachem. Pamiętając, że nie wolno jeść ciepłego ciasta, w obawie przed bólem brzuszka, ze 

zniecierpliwieniem czekali aż ostygną. 

                   Pierwszą spróbował król - ugryzł delikatnie, posmakował, popił odrobiną mleka 

 i zastygnął w milczeniu. Nad jego zmiksowaną głową zaczęły iskrzyć się gwiazdki, jego oczy zaczęły 

się uśmiechać a mieszaczki aż zadrżały. 

- Są o wiele lepsze niż mamy koleżanki! Towarzystwo się rozsiadło i z rozkoszą skonsumowali 

pozostałe babeczki. Wiedząc, że to co stworzyli było doskonale, szybciutko upiekli kolejną partię, 

księżniczka chusteczka zwinęła się w kolorowe spódniczki, a jej znajoma złota wstążeczka zawiązała 

kokardkę. 

 
Tak pięknie ozdobione muffinki przywitały rano mamę, która niezwykle się ucieszyła i podziękowała 

swojej magicznej kuchni. Jedną babeczkę zaserwowała swojej córeczce Aurelce na śniadanie z butelką 

jej najlepszego na świecie, mamusinego mleczka. 

 

PRZEPIS NA MUFFINKI 

Składniki: 
 mąka pszenna -110 g 

 proszek do pieczenia -1 łyżeczka 

 kakao -50 g 

 sól -szczypta 

 masło -150 g 

 cukier trzcinowy -150 g 

 śmietana kremówka -80 ml 

 jogurt naturalny -80 ml 

 jajka - 2 sztuki 

 kropelki czekoladowe 

 

Do większej miski przesiać mąkę, proszek do pieczenia i kakao. Wymieszać z solą 

oraz pokrojonym na małe kawałki masłem. Rozetrzeć ręką aż masa będzie 

przypominać kruszonkę. Dodać cukier i wymieszać łyżką. 

 

Do drugiej miski wlać śmietankę kremową, jogurt i wbić jajka. Roztrzepać na 

jednolitą masę, nie ubijać. Dodać szklankę czekoladowych kropelek. 

 

Połączyć obydwie masy, delikatnie i krótko mieszając łyżką. Rozłożyć ją po równo  

w każdą papierową papilotkę. Posypać kropelkami czekoladowymi lub posiekaną 

czekoladą. 



 

 

Piekarnik nagrzać do 180 stopni.  
Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez około 22 - 25 minut do tzw. „suchego 

patyczka”. Babeczki wyjąć z formy i ułożyć na metalowej kratce do wystudzenia. 

 

SMACZNEGO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magiczne lusterko 
 cele: rozwijanie i pogłębianie więzi rodzinnych, okazywanie szacunku i miłości mamie, umiejętność 

estetycznego i samodzielnego wykonania pracy. 
 

Z okazji Dnia Matki warto namówić dzieci, żeby dały coś od siebie. I nie chodzi tu 

tylko o pracę plastyczną: kwiaty czy wazonik, ale coś od serca. 

Sposób wykonania: 

  

Wycinamy 3 kolorowe formy lusterka (ewentualnie 1 z grubego kartonu) oraz 3 kolorowe 

serduszka. Sklejamy formy i z jednej strony naklejamy płytę CD lub DVD, a z drugiej 

życzenia lub specjalny tekst o właściwościach magicznego lusterka. Serduszka 

przywiązujemy do rączki lusterka kolorową wstążką lub rafią. 

Na koniec ozdabiamy lusterko według własnego pomysłu np. małymi kolorowymi 

serduszkami, które wypadły z dziurkacza lub małymi kawałkami kolorowych papierków 

i gotowe. 

 
Magiczne lusterko spełnia 3 życzenia obdarowanej Mamusi. Wystarczy, że napisze je 

(w dowolnie wybranym momencie) na serduszku, a dziecko chętnie je spełni: wyniesie 

śmieci, posprząta w pokoju, pomoże przy obiedzie, odkurzy mieszkanie (to, co się drogiej 

mamie zamarzy). 

Szablon serduszek: 

 



Piosenka o sprzątaniu domu (do nauki na pamięć) 

(cel: integrowanie środowiska rodzinnego: zachęcenie dzieci do pomocy w pracach domowych) 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

Samo się nie zrobi pranie, odkurzanie 
i mycie podłogi i kurzu ścieranie. 
Same się ubrania nie poukładają 
i same talerze się nie pozmywają… 
 
Refren: Mama i tata to nie są roboty 
zawijaj rękawy bierz się do roboty 
 
Twoje łóżko nie chce samo się pościelić  
a kwiaty w ogródku same się wypielić… 
 
Refren: Mama i tata to nie są roboty 
zawijaj rękawy bierz się do roboty 
 
Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają 
wszyscy niech tak samo o porządek dbają 
 
Refren: Mama i tata to nie są roboty 
zawijaj rękawy bierz się do roboty 
 
Samo się nie zrobi pranie, odkurzanie 
i mycie podłogi i kurzu ścieranie. 
Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają 
wszyscy niech tak samo o porządek dbają! 
 
Refren: Mama i tata to nie są roboty 
zawijaj rękawy bierz się do roboty 
Mama i tata to nie są roboty 
zawijaj rękawy bierz się do roboty 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


O pszczółce Mai i jej przyjaciółce 

cele: rozumienie znaczenia powiedzenia „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” 

 

Była raz sobie pszczółka – Maja się zwała i przyjaciółki żadnej nie miała. 

Chodziła więc po lesie i szukała... ale: "Na próżno" – powiedziała. 

 

Raz jakaś mucha do drzwi jej ula zapukała. 

– Kto ty jesteś, co Cię sprowadza??? 

– Jestem Stokrotka, mucha mała. 

– A ja żółta pszczółka, Maja. 

– Co dziś razem porobimy?? 

– Może w chowanego się pobawimy? 

Ale Stokrotka oszukiwała, a potem sobie poleciała. 

Maja więc w swoim ulu się zaklinowała, a gdy żuczek Benio zapukał, już nie 

otwierała. 

 



Maja na spacer się wybrała i w sieć pajęczą się zaplątała. 

– Ratunku!!!! Stokrotko! – Maja wołała, lecz to nie Stokrotka z pomocą 

nadleciała. To żuczek, któremu drzwi nie otwierała. Rozplątał ją z sieci. 

Zawstydzona Maja powiedziała: 

"Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie". 

Obejrzyj też fim: 

https://www.youtube.com/watch?v=PHsMS4WzWoQ 

 

 

 

 

Przeprowadź pszczółkę przez labirynt 

cele: ćwiczenie grafomotoryczne doskonalące precyzję orientacji w czynnościach manualnych 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PHsMS4WzWoQ


Pszczółka- praca plastyczna 

cele: rozwijanie ekspresji plastycznej i wyobraźni twórczej 

 

Wykonaj pszczółkę według wzoru lub własnego pomysłu 

Pszczółka może mieć skrzydełka: żółte, białe, niebieskie lub przezroczyste (wycięte  

z foliowej koszulki). 

Można ją nakleić na kolorowy karton i dorysować tło lub przykleić do patyczka i bawić się 

nią dowolnie. Można wykonać wiele pszczółek i ozdobić nimi dom (np. umieścić pszczółkę  

w doniczce z rosnącym kwiatkiem). 
 

 

 
 

 



ZAGUBIONE OBRAZKI 
cele: ćwiczenie koncentracji, kolorowanie według podanego kodu,  

 

 
 



DORYSUJ DRUGĄ POŁOWĘ MOTYLA I POKOLORUJ 
cele: ćwiczenie rozwijające percepcję wzrokową, orientację przestrzenną, kształtujące świadomość lewej i prawej strony, 

 

 



 

cele: kształtowanie zdolności grafomotorycznych, ćwiczenie poprawiające koordynację wzrokowo-ruchową 

 



POŁĄCZ KWIATY Z ICH CIENIAMI 

cele: ćwiczenia rozwijające zdolność spostrzegania,  pamięci i różnicowania kształtów.
 



Wiosenna propozycja ćwiczeń ruchowych 
(cele: zdolność kojarzenia, poprawność wykonywania poleceń) 

Polecenia ćwiczeń są przygotowane w tabelce - do wydrukowania, pokolorowania i włożenia 

do pojemniczków po jajkach niespodziankach, losowania i wykonywania przez uczestników. 

Odpowiednia porcja ruchu wpływa korzystnie zarówno na zdrowie jak i samopoczucie dzieci. 

Materiały i przybory: 

- wydrukowany zestaw ćwiczeń 

- kredki 

- nożyczki 

- 12 pojemniczków po kinder niespodziankach 

- koszyczek, tekturowe pudełko lub puste opakowanie po chusteczkach 

ZESTAW ĆWICZEŃ DO WYDRUKOWANIA 

 
 

KROCZ JAK BOCIAN, 
WYSOKO PODNOSZĄC 

KOLANA 

 

 
BIEGAJ MACHAJĄC RĘKAMI  
JAK JASKÓŁKA SKRZYDŁAMI 

 

 
ZRÓB 10 MAŁYCH 

SKOKÓW JAK ŻABKA 

 

 
CHODŹ NA PALCACH JAK 

PADAJĄCY DESZCZYK 

 
 

 
ZRÓB 10 DUŻYCH SKOKÓW 

JAK ZAJĄCZEK 

 

 
ZRÓB 10 PAJACYKÓW 

WESOŁYCH JAK 
SŁONECZKO 

 

 
ZERWIJ „NA NIBY” 10 

TULIPANÓW 

 

 
UDAWAJ, ŻE ŁAPIESZ 

MOTYLA 

 

 
BIEGAJ MACHAJĄC 

RĘKAMI, NA KLAŚNIĘCIE 
ZAKRĘĆ KUPERKIEM 

 
 

PEŁZAJ JAK GĄSIENICZKA 
WŚRÓD TRAWY 

 

 
CZOŁGAJ SIĘ JAK ŚLIMAK 

PO PODŁODZE

 

 
CHODŹ NA RĄCZKACH 
 I NÓŻKACH JAK PAJĄK

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

cele: wyrabianie zdolności skojarzenia znanych dzieciom faktów, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. 



 I trochę gimnastyki:  

 https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM 

Zestaw sześciu ćwiczeń – propozycja gimnastyki – Mama z dzieckiem: 

cele: wspomaganie i stymulowanie rozwoju w powiązaniu z muzyką, dostarczanie okazji do spontanicznych działań 

 i wyrażania radości. 

 1. Naprzemienne wymachy rąk do przodu/ tyłu.  

2. Pochylanie głowy w lewo/prawo.  

3. Rozkrok, skłon do przodu i dotknięcie prawej kostki lewą ręką; wyprost i zmiana stron.  

4. Dwa małe podskoki w miejscu i jeden najwyższy.  

5. Leżenie przodem, unoszenie się na wyprostowanych rękach.  

6. „Rowerek”. 

 

 

Życzymy wesołej zabawy  

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM

