
25.05.2020 r. – poniedziałek 

Temat: Układanie historyjki obrazkowej. 

Przebieg: 

1. Słuchanie piosenki ,,Moja wesoła rodzinka” 

Moja wesoła rodzinka  

sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk  

My rodzinę dobrą mamy,  

zawsze razem się trzymamy!  

I choć czasem czas nas goni,  

my jak palce jednej dłoni!  

Ref.: Mama, tata, siostra, brat i ja – to mój mały świat!                                                                                

Dużo słońca, czasem grad – to wesoły jest mój świat!  

Mama zawsze kocha czule,  

ja do mamy się przytulę,  

w bólu, żalu i rozterce,  

bo ma mama wielkie serce!  

Ref.: Mama, tata, siostra, brat…  

Z tatą świetne są zabawy,  

z nim świat robi się ciekawy!  

Tata ma pomysłów wiele,  

jest najlepszym przyjacielem!  

Ref.: Mama, tata, siostra, brat…  

Gdy napsocę i nabroję,  

siedzę w kącie, bo się boję!  

Tata skarci, pożałuje,  

a mamusia pocałuje!  

Ref.: Mama, tata, siostra, brat…  

Kiedy nie ma taty, mamy,  

wszyscy sobie pomagamy!  

I choć sprzątać nie ma komu,  

jest wesoło w naszym domu!  

Ref.: Mama, tata, siostra, brat… 

https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc  

2. Przyjrzyj się obrazkom i ułóż w kolejności zdarzeń: co było najpierw, co potem i co na 

końcu. Następnie opowiedz historyjkę i nadaj jej tytuł.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc


     

 

  

Źródło: chomikuj.pl 

3. Hyc, tup, klap -  zabawa z piosenką  z repertuaru ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE  

https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc   

4. „Dom to…” – poszerzanie słownika czynnego dziecka o skojarzenia ze słowem „dom”, 

doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.  

 

5. „Jaka jest moja mama?” Zadaniem dziecka jest opisanie swojej mamy jednym zdaniem. 

Następnie dziecko przelicza słowa w wypowiedzianym zdaniu.  

 

6. „Tata i ja” – Dziecko wchodzi w role – odgrywa scenki, np. tata z dzieckiem idą na 

spacer, trzymając się za ręce; tata z dzieckiem kopią do siebie piłkę; tata z dzieckiem się 

siłują.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc


7. KARTY PRACY DLA DZIECI ZAINTERESOWANYCH Z ZAKRESU ,,ŚWIĘTO 

MAMY I TATY” 

 

Zabawa popołudniowa 

  

Zabawa „Poczuj swoje serce”. 

Dziecko stoi spokojnie i kładzie dłoń po lewej stronie klatki piersiowej tak, aby poczuło 

uderzenia swojego serca.  

Następnie dziecko biega w miejscu przez 10 sekund. Potem skacze w miejscu jak piłka  

 

 

 

Dbajcie o siebie!   

26.05.2020 r. – wtorek 

 

Temat: Kwiatki dla mamusi i tatusia. 

Potrzebne będą: kolorowe kartki, klej, nożyczki  

1. Proszę wykonać kwiatki według  propozycji na załączonym obrazku. Jestem pewna, 

że sobie poradzicie. Nie zapomnijcie – dziś jest DZIEŃ MAMY  

 



 

 

2. Prezenty gotowe? Wręczcie rodzicom i złóżcie życzenia płynące prosto z serca. 

3. Spróbujcie zaśpiewać refren piosenki ,,Kocham Cię” 

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

Zabawa popołudniowa  

Rebusy fonetyczne- „Członkowie rodziny” 

Dziecko różnicuje pierwsze głoski w nazwach przedmiotów, roślin, zwierząt; dokonanie ich 

syntezy po wypowiedzeniu ich kolejno przez rodzica i odgadniecie członków rodziny. 

Maska, arbuz, mydło, antena – Mama 

Torba, autobus, taczki, ananas- Tata 

Buda, rower, antena, teczka- Brat 

Beczka, agrest, buty, ćma, aparat- Babcia  

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


Przytulajcie się i wyrażajcie swoją miłość!   

27.05.2020 r. - środa 

Temat: Zadania przybliżające sens przekształceń w zakresie długości. 

Bardzo proszę o przygotowanie potrzebnych materiałów do eksperymentowania. 

Dorosły przygotowuje dwa paski folii i dwa paski grubszego papieru (długości około 25 
cm, szerokości 2 cm każdy), dwa kawałki drutu (długości około 22 cm każdy) i dwa kawałki 
wstążki lub sznurka (długości około 30 cm każdy). Dziecko ogląda przygotowane przedmioty 
i segreguje je. Dorosły wyjaśnia: to wszystko jest nam potrzebne do eksperymentowania. 

1. Porównywanie. Trzeba jeszcze raz obejrzeć przedmioty. Porównać je w parach                        
i przyciąć nożyczkami tak, aby na pewno w każdej parze przedmioty te były tej samej 
długości. 

2. Przekształcanie pasków folii. Dorosły zwraca się do dziecka: najpierw zbadamy, co 
stanie się z folią. Czy te dwa paski są tej samej długości? Zwiń ten pasek w rulonik i połóż go 
nad prostym kawałkiem. 

 

Co zauważyłeś? Czy teraz te dwa kawałki są nadal tej samej długości? Jak myślisz?... Możesz 
to sprawdzić — rozwiń folię. Jeżeli dziecko powiedziało, że teraz prosty kawałek jest dłuższy 
— nie trzeba pouczać, poprawiać, protestować. Ono po prostu kieruje się innym kryterium. 
Wskazówka dorosłego — możesz rozwinąć i sprawdzić — zupełnie wystarczy, aby obudzić 
ciekawość, skłonić dziecko do refleksji. 

   3. Przekształcanie pasków papieru. Dziecko jeszcze raz porównuje paski papieru — 
przycina je, bo muszą być dokładnie tej samej długości. Z jednego paska sporządza 
harmonijkę, a potem kładzie ją tuż nad prostym paskiem papieru. 

 

Dorosły pyta, podobnie jak w poprzednim zadaniu: czy teraz ten paseczek i ten (wskazuje na 
harmonijkę) jest tej samej długości? Uważnie wysłuchuje dziecięcych wyjaśnień. Jeżeli dziecko jest 
przekonane, że po takim przekształceniu ulega zmianie długość, dorosły skłania je do odwrócenia 
przekształcenia. Rozprostuj, proszę, i porównaj... teraz złóż pasek w harmonijkę... Co zauważyłeś? W 
przypadku, gdy mimo takich doświadczeń dziecko nadal twierdzi, że po złożeniu paska w harmonijkę, 
ten założony pasek jest krótszy — nie trzeba twierdzić, że jest inaczej. Widocznie miało zbyt mało 
doświadczeń dla prowadzenia wniosków o odwracalnym sensie takich przekształceń. 

   4. Przekształcanie kawałków drutu. Zadanie to ma podobną konstrukcję do poprzednich. 
Dziecko porównuje druty i przycina. Potem z jednego formułuje np. kółko. Kładzie je nad 
prostym kawałkiem i zastanawia się, czy są nadal tej samej długości. 

                                          



Dziecko ogląda druty i zastanawia się: czy są tej samej długości. Może wyprostować drut, 
porównać ich długości i ponownie formować. 

   5. Zadanie ze sznurkiem. Dziecko przycina dwa jednakowe kawałki sznurka. Z jednego 
wiąże kokardę. Drugi leży obok. Porównuje i wyjaśnia: czy nadal są tej samej długości? 
Jeżeli chcesz możesz rozwiązać kokardę, porównać kawałki sznurka. 

Zabawa popołudniowa  

Zabawa „Teatr jednego aktora” 

Rodzic zaprasza dziecko do teatru, w którym obejrzą przedstawienie. Wystąpią w nim 
aktorzy pojedynczo, bo jest to teatr jednego aktora, teatr bez słow. Dziecko zasiada na 
widowni.  Jako pierwszy występuje rodzic: aktor wchodzi do domu, stawia torbę, odpina 
płaszcz, zdejmuje go i wiesza, wchodzi do łazienki, myje ręce. Dziecko odgaduje, jaką rolę 
odgrywał aktor. Następnie na scenę wchodzi dziecko. 

 

Miłego eksperymentowania.   

 

28.05.2020 r. – czwartek 

Temat: Zabawy taneczne z mamusią i tatusiem. 

Przebieg: 

1. Słuchanie piosenki ,, Dziękuję mamo! Dziękuję tato!” 

 https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE   

2. Taniec przyklejaniec z mamą, taniec przyklejaniec z tatą. 

https://www.youtube.com/watch?v=aQXlJxb2uOA  

3. Improwizacja ruchowa do piosenki ,, Mama w kuchni”. 

 

Mama w kuchni  

sł. Ewa Zawistowska, muz. Stanisław Marciniak  

 

Mama krząta się w kuchni od rana,  

myśli wciąż o niebieskich migdałach.  

Gdy pytamy, co ugotowała:  

„Dziś dla was pieczeń mam z hipopotama!”.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
https://www.youtube.com/watch?v=aQXlJxb2uOA


Ref.: Nasza mama, mama zadumana, mama zadumana cały dzień.  

Błądzi myślami daleko, codziennie przypala mleko, na łące zrywa kwiaty,  

i sól sypie do herbaty.  

Nasza mama niezwykła kucharka  

krokodyla wrzuciła do garnka,  

krasnoludek wpadł jej do sałaty,  

a w piecu piecze się zegarek taty.  

Ref.: Nasza mama, mama zadumana…  

Ten krokodyl, co uciekł z ogródka,  

w przedpokoju chciał zjeść krasnoludka,  

choć zegarek czuje się fatalnie,  

to obiad był dziś bardzo punktualnie.  

Ref.: Nasza mama, mama zadumana…  

Rodzic zaprasza dziecko do wspólnego powtarzania tekstu piosenki. Dziecko proponuje 

gesty, które pomogą wypowiadać tekst rytmicznie np. tupanie, klaskanie, podskakiwanie, 

przeskakiwanie z nogi na nogę itp.  

 

4. Poczuj rytm i zagraj na łyżkach razem z mamą albo z tatą. 
https://www.youtube.com/watch?v=nNlRc_1E794 

 

5. Klepiemy do rytmu.  
https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4 
 
6. Zabawa z gazetami. 
https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk 

 

Zabawa popołudniowa  

 Zabawa „Kolory mojej mamy i mojego taty” – Rodzic  rozkłada wiele kolorowych kartek 

w pokoju. Wydaje polecenia: Stań na kolorze, który…, np.  

– podoba się twojej mamie,  

– podoba się twojemu tacie, 

– przypomina sukienkę twojej mamy,  

– przypomina krawat twojego taty, 

– pasuje do oczu twojej mamy,  

– pasuje do oczu twojego taty, 

– przypomina parasolkę twojej mamy,  

– przypomina koszulę twojego taty,  

– nie pasuje do twojej mamy,  

– nie pasuje do twojego taty.  

Dziecko staje na wybranej kartce. Rodzic nie wymaga od dziecka uzasadnienia dotyczącego 

wybranego koloru. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nNlRc_1E794
https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4
https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk


Pamiętajcie o myciu rączek!   

29.05.2020 r. – piątek 

Temat: Zestaw ćwiczeń Metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne,  

jako sposobu stymulowania rozwoju dziecka w przedszkolu i w domu. 

Poćwicz ze mną tatusiu!  

Powtarzamy ćwiczenia z piątku 22.05.2020 r.  

 

Zabawa popołudniowa  

„Robię to, co mówię” 

Dziecko porusza się zgodnie z tekstem wypowiadanym przez rodzica. 

Zrób do przodu cztery kroki, 

I rozejrzyj się na boki. 

Tupnij nogą raz i dwa, 

Ta zabawa nadal trwa. 

Teraz w lewo jeden krok, 

Przysiad i do góry skok. 

Zrób do tyłu kroków trzy, 

By koledze otrzeć łzy. 

Klaśnij w ręce razy pięć, 

Na klaskanie też masz chęć. 

Teraz obróć się dokoła 

I hurraaa! Zawołaj. 

 

 

Miłego popołudnia.   

 


