
 

 Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej „Zapach mamy” 

Opowiadanie znajdziecie Państwo w załączniku. Możecie je przeczytać dziecku lub włączyć audycję TVP 

„Czytanie przed spaniem” (link przy opowiadaniu). 

Rozmowa na temat opowiadania. Przykładowe pytania: 

 Z czym kojarzy się Tomkowi mama? 

 Co zrobił Tomek z perfumami mamy? 

 Co robił Tomek przed snem, kiedy nie było mamy? 

 Co się śniło Tomkowi? 

 Co dostał Tomek od mamy? 

W tym momencie możecie Państwo porozmawiać z dziećmi o Waszej rodzinie. Sprawdzić czy wiedzą gdzie 

pracujecie, na czym polega wasza praca, co robicie w domu, jak się czują gdy nie ma Was w domu. Z całą 

pewnością dzieci wymienią dużo obowiązków jakie macie Państwo w domu. Czy Wasze dzieci mają 

obowiązki? Jeśli nie, to może czas je wyznaczyć  

 

 Zamiast zabawy ruchowo-naśladowczej „W czym pomagam mamie? W czym pomagam tacie?” 

proponuje, aby dzieci naprawdę w czymś Państwu pomogły . Wypełnianie drobnych obowiązków buduje 

u dziecka poczucie odpowiedzialność, daje satysfakcję z wypełnienia określonego zadania.  

 

 

 

 

 

 

 

„Co to za zapach?” – zabawa ćwicząca zmysł węchu  
 

Należy przygotować pojemniki z zapachami. Mogą to być słoiczki, miseczki lub żółte 

pojemniczki z jajek Kinder Niespodzianka. Można do nich włożyć: przyprawy, kawałki 

owoców, warzyw; aromaty do ciast …(np. miętę, skórki pomarańczy, zmieloną kawę, 

cynamon, bazylię, kminek, oregano, pieprz, wanilię, cebulę, czosnek, jabłko, koperek, 

pietruszka, curry). Zabawa polega na otwieraniu pojemników i zgadywaniu, co się w nich 

znajduje. Można też próbować odnajdywać takie same zapachy oraz opisywać zapachy – 

zapach jest przyjemny, nieprzyjemny, mocny, ostry, z czym się kojarzy, co przypomina. Aby 

dziecko nie kierowało się wzrokiem można zasłonić mu oczy. 

W domowej kuchni znajdą Państwo sporo przypraw i produktów, które można wąchać i o nich 

opowiadać. W czasie zwykłego gotowania czy przygotowywania potraw można poświęcić 

chwilę na takie zgadywanki.  

Uwaga na detergenty! – zwykle wdychanie tych zapachów jest szkodliwe dla zdrowia. 

 



 

 „Zapach mamy” – opowiadanie R. Piątkowskiej 

TVP “Czytanie przed spaniem”: https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,zapach-mamy,38993053 

 

 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,zapach-mamy,38993053


 


