
Scenariusz zajęć „Bukiet dla mamy” 
 

1. Rozwiąż krzyżówkę 

    1.       

  3.         

  5.         

10.           
 

Wyszukaj na rysunku 4 kwiatki zgodnie z numerami i wpisz ich nazwy  w ramki 

krzyżówki. Litery w oznaczonych polach utworzą hasło. Jakie to hasło? 

 



2. Wysłuchaj opowiadania Lucyny Krzemienieckiej „Dobra ta chatka, gdzie 

mieszka matka”. 

https://youtu.be/c13RMjWSDjM 

Odpowiedz na pytania: 

• Dlaczego Jaś opuścił mamę i poszedł w świat? 

• Co sprawiło, że chłopczyk postanowił wracać do domu? 

• O czym Jaś rozmawiał z bogatym ogrodnikiem?  

• Co obiecywał Jasiowi król w zamian za to, że zostanie u niego z kurką 

ślicznopiórką? 

• Jak zmieniło się życie mamy i Jasia, gdy pojawiła się u nich kurka? 

• Jak myślicie, dlaczego kurka ślicznopiórka chciała zamieszkać z Jasiem i 

jego mamą? 

• Dlaczego chłopczyk nie chciał zamieszkać ani z bogatym ogrodnikiem, ani z 

królem? 

• Co możemy powiedzieć o Jasiu? Jakim był chłopcem? 

• Czy chcielibyście mieć takiego kolegę jak Jaś? 

 

3. Wykonaj laurkę dla mamy według filmiku instruktażowego. Potrzebne będą 

farby, karton (najlepiej brystol), waciki na patyczkach. 

https://youtu.be/bXqtynl6OyA 

4. Wysłuchaj piosenki „Jesteś mamo skarbem mym”. Naucz się piosenki i 

zaśpiewaj mamie. 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

5. Poproś tatę o pomoc w nauce wiersza dla mamy (przyda się do składania 

życzeń).  

Wiersz „Dla mamy” Mika Czelar 

Ze wszystkich kwiatów świata 

chciałbym zerwać…słońce 

i dać je potem Tobie, 

złociste i gorące. 

Słoneczko jest daleko, 

ale się nie martw, mamo, 

narysowałem drugie, jest prawie takie samo! 

teraz Cię wycałuję, jak mogę najgoręcej, 

bo tak Cię kocham bardzo, że już nie mogę więcej. 

https://youtu.be/c13RMjWSDjM
https://youtu.be/bXqtynl6OyA
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


6. Poćwicz rysowanie po linii i pokoloruj 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Pomóż misiowi odnaleźć drogę do miodu.  

Zapisz poniżej współrzędne drogi, jaką musi pokonać miś omijając drzewa. Zastanów się 

ile jest możliwych dróg? Pamiętaj, że misiu stoi na polu start, a pole z miodem to meta. 

 

Przykład pierwszej drogi: 

J9   J8 J7 J6 J5 I5 H5 H4 H3 H2 G2 F2 F3 E3 D3 D2 C2              

 

Narysuj współrzędne kolejnych trzech propozycji dróg: 

                    

                    

                    

 


