
 25.05.20r Poniedziałek

Temat:  ,, Wspólnie spędzamy czas” - słuchanie wiersza pt. ,,Mama i tata” J. Koczanowskiej.

1. Zabawa na powitanie „Chodźmy wszyscy” - dziecko wraz z rodzicem stoją  i mówiąc tekst 
zabawy wykonują kolejne czynności:
źródło:  https://chomikuj.pl/tu_iza/PRZEDSZKOLE/piosenki/zabawy/03.+Chodzcie+wszyscy+tu+do+ko*c5*82a,480913596.mp3(audio  )

Chodźmy wszyscy tu do koła (wszyscy tworzą koło).
Zabawimy się wesoło (każdy obraca się wokół własnej osi).
Witamy się wszyscy wraz (kłaniamy się).
Na zabawę nadszedł czas (podskokami obracamy się dookoła).
Prawa ręka, lewa ręka (pokazujemy prawą, a następnie lewą rękę).
Prawa noga, lewa noga (pokazujemy prawą, a następnie lewą nogę).
Cały tułów oraz głowa (pokazujemy tułów, a następnie głowę).
Witamy Was (kłaniamy się).

2. Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Mama i tata”:

      Mama i tata

Mama i tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca,
oraz cierpliwość, co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato,
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie
i wszystkie psoty nam wybaczacie.

https://chomikuj.pl/tu_iza/PRZEDSZKOLE/piosenki/zabawy/03.+Chodzcie+wszyscy+tu+do+ko*c5*82a,480913596.mp3(audio


Rozmowa na temat wiersza:

 Jakie osoby zostały wymienione w wierszu?
 Kim dla dzieci są „mama” i „tata”?
 Za co my możemy kochać mamę i tatę?
 Za co dzieci dziękują swoim rodzicom?
 A wy za co dziękujecie swoim rodzicom?
 W jaki sposób możemy spędzać czas wolny z rodzicami?

3.  ,,Zabawa z mamą, zabawa z tatą” – zabawa ruchowa.  Na środku dywanu ustawiamy 
kosz/pojemnik. Dziecko i rodzice z kolorowych kartek papieru formują kule (każdy wybiera sobie 
kolor kartki),  następnie ustawiają się w „pociąg” i kolejno oddają rzut do pojemnika. Zabawę 
powtarzamy kilka razy. Na zakończenie liczymy, ile razy udało nam się trafić do pojemnika. 

4. „Wspólna zabawa” – zagadki pantomimiczne. Do pudełka wkładamy  karteczki, na których 
przedstawione są różne przedmioty. Dziecko losuje karteczkę. Zadaniem dziecka jest 
przedstawienie czynności, którą można wykonywać z daną rzeczą, a rodzic  próbuje odgadnąć o 
jaką czynność chodzi. Potem następuje zmiana. Bawimy się dotąd, dopóki nie skończą się 
karteczki. Przedmioty mogą się powtarzać, ponieważ każdy  może mieć inny pomysł na 
zaprezentowanie danej czynności.



https://przedszkouczek.pl/2020/05/12/najwazniejsza-jest-rodzina-dzieci-starsze-czwartek-28-05-2020/

https://przedszkouczek.pl/2020/05/12/najwazniejsza-jest-rodzina-dzieci-starsze-czwartek-28-05-2020/


https://pl.depositphotos.com/vector-images/zabawki.html?offset=200

Przykładowe przedmioty i czynności, które można z nimi wykonywać:

 książka – wspólne czytanie
 lalka – wspólna zabawa lalkami
 klocki – wspólna zabawa klockami
 bębenek – wspólny koncert
 samochodzik – wspólna zabawa samochodami
 kredki – wspólne rysowanie
 puzzle – wspólne układnie puzzli
 rower – wycieczka rowerowa

https://pl.depositphotos.com/vector-images/zabawki.html?offset=200


 piłka – wspólna gra w piłkę
 garnki – wspólne gotowanie
 hulajnoga – wspólna jazda na hulajnogach

5. „Mamo, tato – nasz czas wolny ” – zabawa  ruchowa – dziecko porusza się swobodnie po 
pokoju. Rodzic klaszcze: jedno klaśnięcie – dziecko skacze; dwa klaśnięcia – dziecko  śpi; trzy 
klaśnięcia– udaje, że wychodzi z pieskiem na spacer; cztery klaśnięcia - naśladuje ruchy zagniatania
ciasta. Zabawę powtarzamy zmieniając kolejność klaśnięć.

6. „Moja rodzina” – wykonanie karty pracy – kolorujemy obrazek, czytamy globalnie napis pod 
obrazkiem. Następnie zamalowujemy pola z literami z ramki, które są potrzebne do napisania 
wyrazu „rodzina”.  Pomagamy  dziecku, jeśli jest taka potrzeba.

https://przedszkouczek.pl/2020/05/12/najwazniejsza-jest-rodzina-dzieci-starsze-czwartek-28-05-2020/

https://przedszkouczek.pl/2020/05/12/najwazniejsza-jest-rodzina-dzieci-starsze-czwartek-28-05-2020/


                                              
                                                            ZABAWA  POPOŁUDNIOWA

          Zabawa   „Wielkie pranie” -  ćwiczenie spostrzegawczości i umiejętności matematycznych. 
     Zaproś dziecko do pomocy w układaniu prania – poproś, aby odszukało i połączyło
w pary takie same skarpetki. Zachęć dziecko do ich przeliczania, segregowania
(skarpetki poszczególnych członków rodziny), porównywania, kto ma ich więcej,
a kto mniej.
źródło:     https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/?fbclid=IwAR1g_ler7gNvRW_4GCeP_U2M8-l4w6fVToUrP9YH6ctx1Jhf_pEXVV7p_i0

https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/?fbclid=IwAR1g_ler7gNvRW_4GCeP_U2M8-l4w6fVToUrP9YH6ctx1Jhf_pEXVV7p_i0


26.05.20r. Wtorek

Temat:  „Portret mojej rodziny” -  praca plastyczna z figur geometrycznych.

1.  „Rodzina ” – rozmowa na temat ilustracji :
- Co przedstawia zdjęcie?
- Kto na nim jest?
- Z czym kojarzy Wam się słowo „rodzina”?

- Kto jeszcze należy do rodziny? (babcia, dziadek)

Co według Was oznacza sformułowanie: „najważniejsza w życiu jest rodzina?” – jak Wy je 
rozumiecie?

https://przedszkouczek.pl/2019/05/06/mama-i-tata-26-maja-dzien-mamy/

2. „Rodzinny spacer do parku” – zabawa muzyczno–ruchowa.  Przed rozpoczęciem zabawy 
wręczamy dziecku białą kartkę.  Spacerujemy przy spokojnej muzyce.  Na przerwę w muzyce 
zatrzymujemy się i wydajemy dziecku następujące polecania:  
Music for walk - muzyka na spacer https://www.youtube.com/watch?v=MRtUFqWmlFY

 wieje wiatr – dzieci zatrzymują się, układają kartę papieru na dłoniach na wysokości brody i 
dmuchają na nią;

 pada deszcz – dzieci zatrzymują się, siadają na dywanie a przed sobą układają kartę i 

https://przedszkouczek.pl/2019/05/06/mama-i-tata-26-maja-dzien-mamy/


opuszkami palców delikatnie po niej stukają;
 Uwaga! Kałuża – dzieci zatrzymują się, układają kartkę papieru przed sobą i przeskakują 

przez kałużę;
 burza – dzieci zatrzymują się, kartę papieru zgniatają w kulę.

Zabawę prowadzimy dwukrotnie wydając każde polecenie w rożnej kolejności.

3. Zabawa „Kto należy do rodziny?” – rozkładamy  na dywanie karty obrazkowe przedstawiające
członków rodziny, tak, by dziecko nie widziało co się na nich znajduje. Prosimy dziecko, by  
odsłaniało kolejne karty i nazywało osoby na obrazku.  Następnie kładziemy na dywanie karteczki z
napisami: mama, tata, siostra, brat.   Dziecko  odczytuje je - globalnie ( pomagamy, gdy wystąpi 
taka potrzeba) i  układa  pod odpowiednimi kartami obrazkowymi. Wspólnie dzielimy wyrazy na 
sylaby oraz wyróżniamy pierwszą sylabę.



https://przedszkouczek.pl/2020/05/12/najwazniejsza-jest-rodzina-dzieci-starsze-poniedzialek-25-05-2020/

https://przedszkouczek.pl/2020/05/12/najwazniejsza-jest-rodzina-dzieci-starsze-poniedzialek-25-05-2020/


  4. ,,Portret rodziny”- dziś zapraszam Was do wykonania portretu swojej rodziny z 
wykorzystaniem figur geometrycznych. 

        Potrzebne nam będą: biała kartka, kolorowe kartki, klej, nożyczki, kredki.

- Rysujemy koła, prostokąty, trójkąty/odrysowujemy szablony figur geometrycznych na     
wybranych kolorowych kartkach.
-  Wycinamy z kolorowego papieru kształty figur geometrycznych.
-  Wycięte elementy przyklejamy na białą kartkę, tak, by powstała rodzina.
-   Dorysowujemy pozostałe elementy (włosy, oczy, nos, usta, ręce, nogi).
-   Ozdabiamy tło rysunku według uznania (np. rodzinny portret na łące).

https://ekodziecko.com/rodzina-z-figur-geometrycznych

https://ekodziecko.com/rodzina-z-figur-geometrycznych



   https://ekodziecko.com/rodzina-z-figur-geometrycznych

 5. „ Podamy sobie ręce” – wspólna zabawa przy piosence:
https://www.youtube.com/watch?v=hwI7e2Aq7Io

Podajmy sobie ręce i zróbmy kółka dwa (tworzymy parę i wykonujemy dwa obroty)
i brzuszek do brzuszka (dotykamy się wzajemnie brzuszkami)
i uszko do uszka (przystawiamy ucho do ucha partnera)
i tak do końca dnia (wykonujemy jeden obrót)
Więc bawmy się, więc bawmy się, zabawa nic nie kosztuje (tworzymy  koło i maszerujemy 
trzymając się za ręce)
Masz dłonie dwie, więc klaśnij w nie (unosimy ręce do góry i klaszczemy w nie)
A muzyka niech nam gra
Tra, la, la, la (stoimy i kładziemy ręce na biodrach, obracamy się dookoła siebie podtrzymując się 
za biodra)

SZABLONY  FIGUR  GEOMETRYCZNYCH





 
                                                         ZABAWA  POPOŁUDNIOWA

       Zabawa „Gramy w gumę”-   rozwija mięśnie nóg, koordynację ruchową i skoczność.
    Przygotuj elastyczną taśmę krawiecką (gumę) i dwa krzesła. Zwiąż taśmę i zaczep
ją o nogi krzeseł na wysokości ok. 10 cm tak, aby można było przez nią skakać.
Zachęć dziecko do przeskakiwania gumy w dowolny sposób: obunóż, na jednej nodze,
naskakując na gumę, robiąc kilka podskoków po każdej stronie gumy (pięć skoków
przed gumą, pięć skoków między dwiema gumami, pięć skoków za gumą).
W zależności od możliwości dziecka możesz ustawić gumę wyżej lub niżej.

źródło:     https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/?fbclid=IwAR1g_ler7gNvRW_4GCeP_U2M8-l4w6fVToUrP9YH6ctx1Jhf_pEXVV7p_i0

https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/?fbclid=IwAR1g_ler7gNvRW_4GCeP_U2M8-l4w6fVToUrP9YH6ctx1Jhf_pEXVV7p_i0


27.05.20r  Środa

Temat:  ,,Bukiety dla mamy i taty”- zabawy matematyczne.

1. Zabawa na powitanie ,,Zróbmy koło”
    https://www.youtube.com/watch?v=Rxy25ny4P18   ,,Zróbmy koło”

     Hej zróbmy koło ja i ty,
     chodźmy do środka raz, dwa, trzy.
     Hej zróbmy koło ja i ty,
     raz, dwa, trzy.
     Koło jest duże, duże, 
     koło jest małe, małe.
     Koło jest duże, duże, małe.
     Hej zróbmy koło ja i ty,
     chodźmy do środka raz, dwa, trzy.
     Hej zróbmy koło ja i ty,
     raz, dwa, trzy.
     Koło jest w górze, w górze,
     koło jest w dole, w dole.
     Koło jest w górze,  w górze, w dole.   
     Hej zróbmy koło ja i ty,
     chodźmy do środka raz, dwa, trzy.
     Hej zróbmy koło ja i ty,
     raz, dwa, trzy.
     Idziemy wkoło, wkoło,
     idziemy wkoło, wkoło
     idziemy wkoło, wkoło.
     Hej zróbmy koło ja i ty,
     chodźmy do środka raz, dwa,trzy.
     Hej zróbmy koło ja i ty,
     raz, dwa, trzy.
     Siadamy.

2. Zabawa ,,W kwiaciarni”- przygotowujemy sylwety kwiatów w 4 kolorach (po 9 w każdym 
kolorze). Słuchamy opowiadania:
      Chłopcy postanowili zrobić swoim mamom niespodziankę w dniu ich święta. Wybrali się do        
kwiaciarni, żeby kupić kwiaty. 

 Pierwszy chłopiec kupił wszystkie czerwone kwiaty. Dziecko układa kwiaty jeden obok 
drugiego i ustala, ile ich jest -  9. 

 Drugi chłopiec wybrał żółte kwiaty. Wziął jeden, ale chciałby kupić tyle samo, co kolega 
(dziecko układa żółte kwiaty pod czerwonymi jeden pod drugim). Ile kwiatów mu 
jeszcze brakuje?  (8)  

 Trzeci chłopiec wybrał różowe kwiaty. Wziął dwa (dziecko umieszcza je pod żółtymi 
kwiatami), ale chciałby kupić tyle samo różowych kwiatów, ile  jest żółtych. Ile kwiatów 
mu jeszcze brakuje?  (7).

 Czwarty chłopiec wybrał niebieskie kwiaty. Wziął trzy (umieszczamy je pod różowymi 
kwiatami). Chciał jednak kupić tyle samo niebieskich kwiatów, ile jest różowych. Ile 
kwiatów mu jeszcze brakuje? (6)   

       Za każdym razem dokładamy brakujące kwiaty.  

https://www.youtube.com/watch?v=Rxy25ny4P18


3. Zabawa ,,Kwiatowe rabatki”. Do zabawy wykorzystujemy sylwety kwiatów z poprzedniego
     zadania i 5 papierowych talerzyków -  będą to nasze ,,rabatki” (jeśli nie mamy talerzyków,
     mogą być to koła wycięte z kartonu). Przy każdej rabatce znajduje się kartonik z kropkami
     oznaczającymi liczbę kwiatów rosnących na tej rabatce. Dziecko pląsa  przy dowolnej muzyce. 
     Na umówiony sygnał (przerwa w muzyce), układa na rabatce tyle kwiatów, ile jest kropek na
     kartoniku. Zabawa trwa, dopóki rabatki nie zapełnią się kwiatami.
4. Zabawa ,,Kwiaciarka” : do zabawy wykorzystujemy wcześniej wycięte kwiaty. Mama wciela
    się w rolę kwiaciarki. Dziecko podchodzi i chce kupić kwiaty w różnych kolorach, ale razem 
     wszystkich kwiatów ma być 9. Potem następuje zmiana ról.
5. Zabawa „Kwiaty dla taty” –  wiem, ile było, a ile jest teraz.

 Ania włożyła do wazonu 5 czerwonych i 4 żółte kwiatki. Ile kwiatów do wazonu włożyła 
Ania?

 W wazonie było 6 kwiatów. 2 zwiędły. Ile kwiatów zostało w wazonie?
 Marysia podarowała tacie 5 różowych i 2 niebieskie kwiaty. Ile kwiatów podarowała tacie 

Marysia?

6. Karta pracy :,, Zaprowadź dzieci do rodziców zgodnie z zamieszczonym kodem”.

https://przedszkouczek.pl/2019/05/06/mama-i-tata-26-maja-dzien-mamy/   

KWIATY DO ZABAW MATEMATYCZNYCH:

https://przedszkouczek.pl/2019/05/06/mama-i-tata-26-maja-dzien-mamy/










                                           ZABAWA  POPOŁUDNIOWA

    ,,Portret mamy” - zabawa z wierszykiem.

        Rodzic recytuje treść wierszyka, jednocześnie wykonując wynikające z niego ruchy. Dziecko 
naśladuje rodzica – rysują mamę palcem w powietrzu lub na  dywanie. Analogiczne ćwiczenia 
dzieci mogą wykonywać rysując na tacce wypełnionej kaszą manną lub piaskiem.

      Spróbuj mamę narysować...
      Okrąglutka jest jej głowa.
           Rysuje koło

       Jedno oko, oko drugie...
          zaznaczają kropki lub małe kółeczka jako oczy

        Uśmiech piękny wyczaruję...
           rysują łuk – uśmiech

         Długie włosy już dodałam,
            rysują kreski lub fale

          ale o czymś zapomniałam!
          Gdzie jest brzuch?
             rysują brzuch, np. w kształcie koła

          A ręce dwie? Kto mi powie, gdzie?
              dorysowują dwie kreski – ręce

          Nogi trzeba dorysować...
             dorysowują dwie kreski – nogi

           I mamusia już gotowa!
                                      
Źródło: ,,Vademecum przedszkolnych zabaw. WIOSNA - gotowe elementy do kreowania atrakcyjnych zajęć”.  Praca zbiorowa. Kraków 2020



28.05.20r. Czwartek

Temat:  ,,Dla Mamy śpiewamy, dla Mamy”- osłuchanie z piosenką pt. ,,W zieleni łąka majowa”.

1. „Wszyscy są, witam Was” –  śpiewamy piosenkę  wykonując kolejne czynności:
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA

Wszyscy są,(zataczamy ręką krąg)
witam was! (rozkładamy ręce w geście powitania)
Zaczynamy już czas! (wskazujemy zegarek na ścianie)
Jestem ja, (wskazujemy na siebie)
jesteś ty, (wskazujemy na wybraną osobę)
raz, dwa trzy! (trzy razy klaszczemy w dłonie)

2. „W zieleni łąka majowa” –  słuchamy piosenki – za każdym razem, kiedy usłyszymy słowa 
refrenu formujemy serce z dłoni i unosimy je do góry. 

  -  Po wysłuchaniu  rozmawiamy z dzieckiem na temat treści piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg – ,,W zieleni łąka majowa”
,,W zieleni łąka majowa”

W zieleni łąka majowa, 
gdzieś w trawie świerszczyk się chowa. 
Nastroił skrzypce maleńkie, 
gra zielone piosenki. 

Ref. Dla mamy piosenki, dla mamy, 
dla mamy piosenki dla mamy.

W kolorach łąka majowa, 
już od stokrotek różowa. 
A od bławatków błękitna, 
bo wszystkie kwiaty zakwitły. 

Ref. Dla mamy zakwitły dla mamy…

3. „Taniec z balonikiem” – zabawa muzyczno–ruchowa.  Włączamy jeszcze raz piosenkę ,,W 
zieleni łąka majowa”. Nadmuchany  balon  umieszczamy  między swoimi brzuszkami.  Tańczymy 
w rytm piosenki starając się nie upuścić balonika. 

4. „Zbieramy kwiaty dla mamy” –  rozkładamy na dywanie emblematy kwiatów i koszyczków na
kwiaty z literami. Następnie szukamy  odpowiedniego koszyczka dla odpowiedniego kwiatuszka – 
z taką samą literką.

5. ,,Marsz i podskoki”- zabawa przy muzyce. Maszerujemy i podskakujemy na zmianę w rytmie 
muzyki.  https://www.youtube.com/watch?v=DpV8hLcwB_s   ,,Marsz i podskoki”

6. „Serduszko na dłoni” – ćwiczenia oddechowe – dajemy dziecku małe serduszko wycięte z 
kartonu. Dziecko kładzie serduszko na dłoni i próbuje tak dmuchnąć na dłoń, aby serduszko uniosło
się w powietrze. Zabawę prowadzimy 1,5-2 minuty. W tle słychać piosenkę ,,W zieleni łąka 
majowa”.

Na zakończenie możesz pokolorować ,,Bukiet dla Mamy” według wzoru.

https://www.youtube.com/watch?v=DpV8hLcwB_s
https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg








https://przedszkouczek.pl/2020/05/12/najwazniejsza-jest-rodzina-dzieci-starsze-wtorek-26-05-2020/



 



                                                   ZABAWA   POPOŁUDNIOWA

   Zabawa artykulacyjna ,,Buziaczki dla mamy” - ćwiczenia warg i języka.
      Dziecko posyła buziaki swojej mamie na różne sposoby: na wprost – usta złożone w ,,dzióbek”, 
cmokanie; z prawej strony – dzióbek skierowany w prawą stronę, cmokanie; z lewej strony – 
dzióbek skierowany w lewą stronę, cmokanie; na okrągło – wykonywanie krążenia dzióbkiem, 
cmokanie.

Źródło: ,,Vademecum przedszkolnych zabaw. WIOSNA - gotowe elementy do kreowania atrakcyjnych zajęć”.  Praca zbiorowa. Kraków 2020



29.05.20r. Piątek

Temat:    Zestaw ćwiczeń gimnastycznych ,,Rodzinna gimnastyka”.

1.   Dzisiaj zapraszam Was do ,,gimnastyki  obrazkowej”.  Wytnijcie obrazki i schowajcie je do 
pudełka.

2. Ćwiczenia wykonujcie zgodnie z kolejnością wylosowanych obrazków.
3. Pamiętajcie o rozgrzewce i wygodnym stroju.

           - „W zgodzie z rytmem” –  maszerujemy po odwodzie koła zgodnie z muzyką „Marsz”.  
                     https://www.youtube.com/watch?v=Ivh4teVteGE

4. Otwórzcie okno i POWODZENIA!









  5. „Rodzinny relaks” – zabawa wyciszająca – kładziemy się na dywanie w dowolnej pozycji i 
swobodnie oddychamy (wdech – nosem, wydech – ustami) przy muzyce relaksacyjnej.

     Odpoczywamy przez 2 minuty. 
                https://www.youtube.com/watch?v=SCjAEV2v6JU  „Najbardziej relaksacyjna melodia”

                                    ZABAWA  POPOŁUDNIOWA

      Zabawa „Mały kucharz” - wpływająca na poczucie wartości dziecka, poczucie przynależności
                             do rodziny, a także samodzielność. 

       Zachęć dziecko do pomocy podczas przygotowywania posiłku – smarowania chleba masłem za
pomocą bezpiecznego noża (plastikowego, bez ostrych krawędzi), obierania ugotowanych warzyw 
lub jajek, krojenia ich na kawałki. 

źródło:     https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/?fbclid=IwAR1g_ler7gNvRW_4GCeP_U2M8-l4w6fVToUrP9YH6ctx1Jhf_pEXVV7p_i0

https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/?fbclid=IwAR1g_ler7gNvRW_4GCeP_U2M8-l4w6fVToUrP9YH6ctx1Jhf_pEXVV7p_i0
https://www.youtube.com/watch?v=SCjAEV2v6JU



