
Termin: 25.05. - 29.05.2020 

Temat: "Święto Mamy i Taty". 

 

  

Z okazji zbliżającego się Dnia Mamy i Taty, pragniemy Wam złożyć Drodzy Rodzice, najserdeczniejsze 

życzenia, długich lat w zdrowiu, samych cudownych dni w życiu oraz pociechy z dzieci. 

  

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci, 

W tym tygodniu proponuję Wam zabawy i ćwiczenia o tematyce rodzinnej. Wzmocnimy poczucie 

przynależności do rodziny, przypomnimy znaczenie słów: "odpowiedzialność" i "troska" na 

podstawie bajki pt. "Trzy świnki". Obdarujemy rodziców własnoręcznie wykonanymi prezentami i 

upieczemy pyszne ciasteczka. Życzę przyjemnej zabawy! :) 

  

W tym tygodniu potrzebne będą: kolorowe kartki, klej, nożyczki, samoprzylepne cyrkonie, dziurkacz, 

okrągła gumka (ok. 50 cm), mąka, masło, jajka, czekolada mleczna. 

  

 

  

 

 

25.05.2020 Poniedziałek 

 

 



Temat: "Moja Mama" 

Cele: 

• Wzmacnianie więzi rodzinnych. 

• Rozwijanie ekspresji słownej, ruchowej poprzez łączenie śpiewu z elementami ruchu. 

• Sprawianie radości bliskim poprzez obdarowywanie ich samodzielnie wykonanymi 

upominkami. 

  

1. "Kocham Cię" - piosenka z życzeniami. 

 "Kocham Cię" 

2. "Kiedy byłam malusieńka" - wiersz J. Wybieralskiej. 

Kiedy byłam malusieńka, 

Ty nosiłaś mnie na rękach. 

Chociaż nocy nie przespałaś, 

Przytulałaś, kołysałaś…. 

Ja ci dzisiaj w tej podzięce, 

Bukiet kwiatów dam na ręce. 

Jutro też Ci dam, tak samo, 

Bo cię kocham droga mamo. 

Czy już wiesz kto ma swoje święto? 

Co dostała mama w prezencie? 

Czy wiesz jaki zawód wykonuje twoja mama? 

3. "Rodzinna czytanka" - spróbuj poczytać z mamą. 

 "Rodzinna czytanka" 

4. "Zabawa z klawiaturą" - odszukaj litery. 

"Trzyliterowa mieszanka" 

5. "Upominek i życzenia dla mamy" - praca plastyczna. 

Potrzebne będą: kolorowy papier, klej, nożyczki. 

Mamusiu, kocham Cię i szanuję 

I za wszystko Ci dzisiaj dziękuję 

Tę laurkę Tobie wręczam 

Życzę Ci Mamusiu szczęścia. 

"Kwiatki na Dzień Matki" 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA&list=PLAd3a4DKE1p5dmQJhb6VuaVfRkBLDYNuB
https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2020/05/RODZINNA-CZYTANKA.pdf
http://pisupisu.pl/2/klawiatura/trzyliterowa-mieszanka
https://mamatosiaczka.blogspot.com/2018/05/kwiatki-na-dzien-matki-praca-plastyczna.html


6. Praca w KP 4, str. 24 a, 24 b. 

  

 

 

26.05.2020 Wtorek 

 

 

Temat: "Mój Tata" 

Cele: 

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat. 

• Rozwijanie umiejętności matematycznych. 

• Rozwijanie percepcji wzrokowej. 

  

1. "Dla mojego tatusia" - wiersz. 

Chodzimy z Tatą na długie spacery, 

mamy wspaniałe górskie rowery. 

Po parku na nich często jeździmy 

i nigdy razem się nie nudzimy. 

Gdy mroźna zima nagle przybywa 

i śnieżnym szalem wszystko okrywa, 

bierzemy narty i śnieżne szlaki 

wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki. 

Często chodzimy razem do kina, 

lubimy kiedy dzień się zaczyna. 

Mam swego Tatę - to wielkie szczęście, 

życzeń mu składam dziś jak najwięcej. 

• Co lubisz robić ze swoim tatą? 

• Jaki zawód wykonuje twój tata? 

2. Zabawa z cyferkami. 

"Uporządkuj liczby" 

"Znak większości i mniejszości" 

3. "Prezent i życzenia dla taty". 

https://szaloneliczby.pl/uporzadkuj-liczby-do-10/
https://szaloneliczby.pl/znak-wiekszosci-i-mniejszosci-do-10/


Dzień Ojca jest raz w roku, 

szczęśliwy i pełen uroku. 

W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia: 

zdrowia, szczęścia i powodzenia. 

Do wykonania prezentu potrzebne będą: 

• kolorowy papier, 

• okrągła gumka, 

• nożyczki, 

• dziurkacz. 

"Laurka dla taty" 

4. Praca w KP 4, str. 25 a, 25 b. 

  

 

 

27.05.2020 Środa 

 

 

Temat: "Brat i siostra" 

Cele: 

• Przypomnienie znaczenia terminu "odpowiedzialność" i "troska". 

• Kształtowanie postawy odpowiedzialności i troski za najbliższych. 

• Rozpoznawanie i nazywanie członków rodziny. 

  

1. "Zabiorę brata" - śpiewaj piosenkę i poruszaj się w rytm w dowolny sposób. 

"Zabiorę brata" 

2. "Trzy małe świnki" - bajka. 

"Trzy małe świnki" 

Postaraj się odpowiedzieć na pytania: 

• Czy pierwsza świnka, budując swój domek ze słomy, była odpowiedzialna? 

• Dlaczego trzecia świnka pomogła swoim braciom? 

• Co to znaczy być odpowiedzialnym za swojego brata, siostrę? 

3. "Członkowie rodziny" - dokończ rozpoczęte zdania: 

Mama i tata to moi ... 

http://www.twojediy.pl/lurka-dla-taty/
https://www.youtube.com/watch?v=c6-knljNBuI
https://www.youtube.com/watch?v=oY6RizCDfwM


Ja dla mojej mamy jestem … 

Ja dla mojego taty jestem … 

Mama mojego taty to moja … 

Tata mojego taty to mój … 

Ja dla mojej babci i dziadka jestem … 

Z mamą, tatą i rodzeństwem najbardziej lubię robić … 

Rodzina jest dla mnie … 

4. "Pajączki" - zabawa paluszkowa. 

"Pajączki" 

5. Praca w KP 4, str. 26 a, 26 b. 

  

 

 

28.05.2020 Czwartek 

 

 

Temat: "Z rodziną najlepiej" 

Cele: 

• Wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny. 

• Identyfikowanie i nazywanie członków rodziny. 

• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

•  

•  

1. "Moja wesoła rodzinka" - śpiewaj i tańcz w rytmie piosenki. 

"Moja wesoła rodzinka" 

2. "Moja rodzina" - wiersz B. Szelągowskiej. 

Mama i tata, i jeszcze ja! 

Babcia i dziadek, chomiki dwa! 

Pod jednym dachem w zgodzie mieszkamy 

i się wzajemnie bardzo kochamy 

I nikt nikomu nie przypomina, że najważniejsza w życiu rodzina! 

Spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

https://www.youtube.com/watch?v=uJbzosrJXsk
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4


• Kto mieszka w domu, który opisuje autorka wiersza? 

• Jaka relacja/uczucie panuje w domu, o którym opowiada wiersz? 

• Co według Ciebie oznacza powiedzenie: "Najważniejsza w życiu jest rodzina?" - jak je 

rozumiesz? 

3. "Moja rodzina" - wysłuchaj opowiadania Ani. 

Poproś mamę o zdjęcie Twojej rodziny i spróbuj przedstawić jej członków, w taki sam sposób jak 

Ania. 

"Moja rodzina" 

4. Ułóż puzzle. 

"Puzzle z rodziną" 

5. Praca w KP 4, str. 27 a, 27 b. 

  

 

 

29.05.2020 Piątek 

 

 

Temat: "Piknik rodzinny" 

Cele: 

• Rozwijanie sprawności ruchowej. 

• Rozwijanie zainteresowań kulinarnych. 

• Umacnianie więzi rodzinnej. 

  

1. "Spoko Loko" - taniec połamaniec. 

"Taniec połamaniec" 

2. "Piknik" - zabawa. 

• Zapamiętaj, co można spakować do piknikowego kosza. 

• Spróbuj podzielić na głoski słowa związane z piknikiem, np. k-a-n-a-p-k-a, k-o-c, itd. 

"Piknik" 

3. "Piknikowe ciasteczka" - zajęcia kulinarne. 

• Poproś kogoś starszego o pomoc. 

• Produkty, które potrzebne będą do wypieku ciasteczek: mąka, masło, jajka, soda, czekolada. 

"Przepis na ciasteczka" 

4. Już wiesz, jak przygotować piknik. Zorganizuj miłą niespodziankę dla całej rodziny. 

https://www.youtube.com/watch?v=X0dD7TJkbjg
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/239755-puzzle-z-rodzin%C4%85
https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I
https://www.youtube.com/watch?v=5d7J67B6bks
https://www.youtube.com/watch?v=m1ExKNlSHnI


5. "Portret rodziny" - praca plastyczna dowolną techniką. 

 

 


