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Sprawni i skoczni – zabawy ruchowe ze skakankami (może być szalik lub coś 

podobnego). 

Ćwiczenia rozciągające mięśnie grzbietu – naciąganie sznura skakanki/szalika jak najmocniej 

i najwyżej w górę, gdy jedna rączka skakanki jest przydepnięta. 

Skoki przez skakankę. 

5 skoków obunóż, 5 skoków na lewej nodze, 5 skoków na prawej nodze. 

Ćwiczenia relaksacyjne – leżenie tyłem, przenoszenie złożonej skakanki oburącz za głowę i 

wdech nosem, opuszczanie skakanki na uda i wydech przez zęby (szumiący) 

 

 

Głośne i wyraźne czytanie wiersza pt. „Wiersz dla mamy”. 

E. Waśniowska – „Wiersz dla mamy” 

Kupię złociste pończochy, 
błękitną chusteczkę w grochy, 
broszkę z deszczowych pereł, 
z białego obłoku beret. 
Kupię słodkie migdały, 
dzbanek malin wspaniałych, 
kupię laskowe orzechy… 
Za co? Za trzy uśmiechy. 
Kupię sto kilo radości, 
obrazek w rzeźbionej ramie 
i jeszcze inne cudności… 
I wszystko to dam mamie! 
 Swobodne wypowiadanie się na temat treści wiersza oraz rozwijanie pomysłowości w 
obdarowywaniu mamy. 
– Kiedy obchodzimy Dzień Matki? – Za co powinniśmy być wdzięczni naszym mamom? Za co 
kochamy nasze mamy? Jak inaczej możemy dziękować mamie? Jakie prezenty dziecko z wiersza 



kupi dla mamy? Co to znaczy, że dziecko kupi mamie sto kilo radości? Co lubi Wasza mama? Co 
chcielibyście podarować Waszej mamie? 
 
 
Z okazji Dnia Matki pierwszoklasiści postanowili przygotować dla swoich mam 
słodką niespodziankę. Dzieci przygotowały 7 lodów i 8 ciastek z kremem. Ile deserów 

przygotowały dzieci? 

Dzieci przygotowały ……… deserów. 

 

 

 

 

Przepiszcie starannie do zeszytu w linię tekst: „Dzisiaj jest Twoje święto i chcę Ci dziś powiedzieć, że 

bardzo Ciebie kocham, że bardzo kocham Ciebie.” Jestem dobrą córką. Jestem dobrym synem. 

Zwróćcie uwagę, że zwroty grzecznościowe –CI, Twoje, Ciebie zawsze piszemy z wielkiej litery. Napisz 

Jaka jest twoja mama? Możesz skorzystać z podanych wyrazów :kochana, troskliwa, cierpliwa, czuła, 

wyrozumiała, serdeczna…. 

Utwórz rodzinę do wyrazu mama np. mamunia,mateńka……. 

Dziękuję serdecznie rodzicom za dotychczasową współpracę i nadesłane zdjęcia.  

JESTEŚCIE WIELCY -  WY MALI I WY DUZI : 
 

 



 


