
Zadania od 25-29.05.2020r 

 

5- latki 

Temat : Okazujemy miłość naszym mamom 

 Powitanie piosenką  „ Bóg jest tu…” 

Bóg jest tu 

 Bóg jest tam  

Bóg jest w każdym z nas  i w sercu go mam 

Światłem jest w każdą noc i modlitwie słyszę jego głos  

Bóg jest tu dobry jest i jeszcze raz 

 

 

Na naszych spotkaniach mówiliśmy dużo o Matce Pana Jezusa – Maryi. Jest 

Ona też Matką nas wszystkich.  

Jest taki dzień w roku ,gdy naszym mamom okazujemy szczególną wdzięczność 

i szacunek . Tym dniem jest Dzień Matki, który obchodzimy 26 maja.  

Zadanie dla was  

 Wykonajcie laurki niespodzianki dla swojej mamy. Nauczcie się rymowanki, 

którą powicie , gdy będziecie wręczać jej laurkę.  

Dziękujemy dziś za mamy- bo tak bardzo je kochamy.  

 W tym dniu wyręczcie mamę z jej obowiązków np. pozmywaj naczynia, podlej 

kwiaty, poskładaj pranie, zajmij się młodszym rodzeństwem.  

 

Temat : Zabawa z piosenką. 

Przypomnijcie sobie zabawę  „ Owieczki”  spróbujcie ją zaśpiewać.  

Pobawcie się razem z rodzicami z rodzeństwem 



 

Owieczka 

(na mel. Mam chusteczkę haftowaną) 

 

1.Szły owieczki, szły do domu, bo noc nadchodziła 

Wszystkie idą, idą grzecznie jedna się zgubiła. 

 

2. Chodźmy razem, chodźmy razem wszyscy jej poszukać 

Bo ją Pan Bóg , bo ja Pan Bóg bardzo mocno kocha. 

 

3.Już jest z nami, już jest z nami zgubiona owieczka 

Chodźmy razem, chodźmy razem nim nadejdzie nocka. 

 

4. Hej zabawa, hej zabawa buzie roześmiane 

Bo owieczka zagubiona już jest razem z nami. 

 

 

Owieczka 

Zabawa polega na tym, że dziecko  udaje owieczkę, chodzi po dywanie (łące), 

rodzic  jest Dobrym Pasterzem. Na klaśnięcie rodzica dziecko zatrzymuje się 

bez ruchu.  

Zaśpiewaj piosenkę 

 

"Święty Uśmiechnięty" 

 Ref: Taki duży, taki mały, może świętym być. Taki gruby, taki chudy, może 

świętym być. Tak i ja i tak i ty może świętym być. Taki ja i taki ty może 

świętym być. 

 1.Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda, Kocha bliźniego, jak siebie samego. 

Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda, Kocha bliźniego, jak siebie samego. 

 ref: Taki duży, taki mały . . . 

 

 

 


