
SCENARIUSZ NR 10 

11.05 – 15.05.2020r. 

Kolejny zakres prześlemy w poniedziałek 18.05.2020 

Szanowni Rodzice, tak jak w ostatnim scenariuszu - prosimy aby zadania wykonać na tych kartach 

pracy lub na osobnych kartkach i przesłać nam zdjęcia. Prosimy nie poprawiać po dzieciach i nie 

sugerować odpowiedzi. Powodzenia. 

 

Natalia Olszewska i Patrycja Jakubiec  

 

1. Przyporządkuj podpisy do odpowiednich osób z rodziny.  

 

mama   tata   Ola   Jan  



2. Przeczytajcie wspólnie wiersz, a następnie wykonajcie poniższe polecenie.  

Mamo, mamo dziś wszystkie dzieci, 

niosą tobie życzeń bukiecik. 

Serduszka gorące, kwiatuszki pachnące 

co wyrosły na naszej łące. 

 

Niech te kwiatki powiedzą same,  
jak my bardzo kochamy mamę. 

Rumianki i bratki, stokrotki, bławatki 

niech ucieszą serce mej matki. 

 

 Podpisz ile kwiatków jest w okienkach.  

 

3. Zaznacz różnice na obrazkach. Zapisz cyfrą ile ich znalazłeś.  

 

  



 

 

4. Pokoloruj według podanego schematu:  

Trójkąt – czerwony 

Kwadrat – zielony  

Koło – żółty 

Prostokąt – niebieski  

 



 

  



 

 

5. Pokoloruj tyle kwiatów ile wskazuje cyfra obok:  

4

1

3  
6. Przeczytaj poniższe zdania. Podkreśl zdania prawdziwe.  

 

 Moja mama to Agnieszka.  

 Ja mam 7 lat.  

 W maju obchodzimy Dzień Matki.  

 Wczoraj dałam/dałem mamie czekoladki.  

 Moja siostra zerwała kwiaty na łące.  

 Dzień Matki jest dzisiaj.  

 Dzień Matki obchodzimy 26 maja.  

 Kocham mocno moją mamę.  



 

7. Narysuj w każdym pustym polu figurę lub wzór, który widzisz obok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec mamy dla Was jeszcze kilka zagadek: 

Kto nas kocha tak jak nikt 

i ochrania całym sercem? 

I do kogo można przyjść 

z każdym smutkiem jak najprędzej? 

Bierzesz kartkę, na pół składasz 

Na okładce coś rysujesz.  

W środku wpiszesz swe życzenia,  

Potem mamie podarujesz.  

Z okazji święta 

Wręczasz je komuś,  

Możesz je kupić 

Albo zrobić w domu.  

Z okazji święta 

Rysują laurki i kupują kwiatki 

Wszyscy, którzy wiedzą, że niedługo Dzień… 

Przesyłamy również szablony kwiatów i liści do druku. Możecie wykorzystać je do zrobienia bukietu 

dla Mamusi. Użyjcie kolorowego bloku, słomek/patyczków i kleju. Wasza wyobraźnia się nie kończy ;) 

Powodzenia ! 


