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Temat: Moja mama umie wszystko 



Walczyk dla mamy – osłuchanie z piosenką.  

Walczyk dla mamy  

sł. Wanda Chotomska, muz. Antonii Szaliński  

1. Najpierw będzie przygrywka na blaszanych 

pokrywkach, potem tłuczkiem w patelnię się stuknie, i 

już gramy, śpiewamy, i jest walczyk dla mamy, taki 

walczyk na całą kuchnię.  

Ref.: Ten walczyk to walczyk dla mamy, więc go 

tańczą naczynia i ścierki, wyręczamy dziś mamę, 

nic jej zrobić nie damy, wiwat walczyk na cztery 

fajerki!  

2. Garnki błyszczą jak w sklepie albo może i lepiej, 

cała kuchnia jak lustro już świeci, mama śmieje się do 

nas zaskoczona, zdziwiona, nasza mama ma zdolne 

dzieci.  

Ref.: Ten walczyk to walczyk dla mamy, więc 

kwiatki w walczyku nam kwitną, tańczy płatek 

przy płatku i wstążeczka przy kwiatku, wiwat 

walczyk na nutę błękitną!  

3. Nasza mama jest ładna, taka ładna jak żadna, nie ma 

w świecie ładniejszej kobiety, więc do taty wołamy: 

Podejdź, tato, do mamy i nie czytaj już tej gazety!  

Ref.: Ten walczyk to walczyk dla mamy wyrzuć, 

tato, gazetę do kosza, zaproś mamę do tańca, 



zaproś mamę do walca... Wiwat walczyk w 

domowych bamboszach!  

 

Aktywne słuchanie piosenki. Podczas słuchania dzieci 

trzymają w ręku drewnianą łyżkę i rytmicznie stukają 

nią o dłoń.  

Rozmowa na temat treści piosenki – dzieci udzielają 

odpowiedzi na pytania N., np. Na czym był grany 

walczyk?; W jakim pomieszczeniu był grany walczyk?  

 

 

Zabawa rytmiczna – każde dziecko ma trzy drewniane 

klocki ułożone w szeregu i drewnianą łyżkę. Podczas 

słuchania piosenki dzieci uderzają łyżką w kolejny 

klocek w tempie piosenki.  

 

 

 „Tajemnicza mama, tajemniczy tata” – rozmowa z 

dziećmi. Chętne dziecko opowiada o tym, co w pracy 

robi jego mama / tata. Pozostałe dzieci mają za zadanie 

odgadnąć nazwę zawodu. Od nazwy zawodu w formie 

męskiej dzieci tworzą nazwę w formie żeńskiej i 

odwrotnie. Następnie N. pokazuje kilka rekwizytów 

charakterystycznych dla różnych zawodów – może to 

być kilka rekwizytów odnoszących się do jednego 

zawodu. Dzieci łączą te pasujące do siebie i starają się 

odgadnąć nazwę zawodu zarówno w formie męskiej, jak 

i żeńskiej. Na koniec N. prezentuje wyrazy do czytania 

globalnego odnoszące się do zawodów przedstawionych 



za pomocą rekwizytów. Dzieci starają się je odczytać i 

dopasować do odpowiednich przedmiotów.  

 „Zwijanie dywanu” – zabawa ruchowa. Dzieci 

dobierają się w pary. Jedno dziecko leży na podłodze – 

nogi proste, ręce wzdłuż tułowia. Drugie dziecko z pary 

stara się je turlać w przód i w tył – roluje dywan. Co 

jakiś czas następuje zamiana ról.  

 „Korale dla mamy” – zabawa dydaktyczna z 

wykorzystaniem KP4.11. Dzieci dobierają się w 

zespoły 3-osobowe. Każdy zespół ma figury 

geometryczne i tasiemkę. N. ogłasza konkurs na korale 

dla Supełkowej mamy. Najpierw dzieci układają na 

tasiemkach układy rytmiczne zaczęte przez R., np.: koło 

żółte, małe, trójkąt czerwony mały, trójkąt czerwony 

duży; prostokąt niebieski mały, prostokąt niebieski 

duży, koło małe czerwone. Następnie same wymyślają 

układy rytmiczne. Później układają sznur korali z figur 

o takim samym kształcie i kolorze. Następnie R. wydaje 

dzieciom polecenie, np. Zróbcie tak, by co drugi koralik 

był kwadratowy (co trzeci prostokątny, co piąty 

trójkątny itp.). Na koniec dzieci wykonują polecenia z 

KP4.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nauka piosenki 

Kocham cię ti amo je t'aime 

 
Usiądź mamo przy mnie blisko 

I posłuchaj tych słów, 

Ty z pewnością wiesz to wszystko, 

Jednak powiem to znów. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

Popatrz mamo w moje oczy 

Ujrzysz w nich miłość mą. 

Nawet bardzo późno w nocy 

Śpiewać będę Ci to. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie…  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA

