
Grupa III ŻABKI 
Temat tygodnia: Święto rodziców. 
Treści programowe: 
Rodzina 
Wiedza o rodzinie 
 określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.) 
 opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny 
Rodzinne święta 
 przedstawianie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z okazji ich 

świąt; wykonywanie upominków; 
wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi 

Świat wartości 
Wewnętrzne potrzeby 
 sygnalizowanie własnych potrzeb wewnętrznych (poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości 

itp.) 
Procesy poznawcze 
Pamięć 
 powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek 
Początkowa nauka czytania i pisania 
Słuch fonematyczny 
 rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: 

wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu) 
 wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie) 
Przygotowanie do czytania 
 obserwowanie rodzica czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go 

(zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania) 
Przygotowanie do pisania 
 rozwijanie sprawności ruchowej 
Elementy matematyki 
Mierzenie długości, szerokości, wysokości 
 porównywanie wielkości przedmiotów w stosunku do siebie, innych przedmiotów i ich nazywanie 

w naturalnych sytuacjach oraz zorganizowanych zabawach 
Działalność plastyczna 
Zainteresowania plastyczne 
 rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów 
W świecie sztuki – muzyka  
Muzyka i śpiew  
 nauka krótkich piosenek (forma AB) 
 śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego 
Rozwój fizyczny 
Higiena ciała i otoczenia 
 częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku 
 przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną 
Aktywność ruchowa 
Sprawność ruchowa 
 przyjmowanie poprawnej postawy podczas wykonywania różnych czynności  
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych  
Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji 
wychowania Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018 (s. 31, 33, 43, 49, 51, 52, 65, 92, 93, 
109, 114, 123). 
 
 
 



Grupa III ŻABKI Plan zajęć od 25.05. – 29.05.2020r.Temat tygodnia: Święto rodziców. 
Data  Temat dnia Aktywność i działalność 

dziecka 
Cele Numery 

obszarów 
z podstawy 
programowej 

25.05.2020r. Mama i tata - Oglądanie przez dzieci zdjęć 
rodziców z ich dzieciństwa. 
- Zabawa „Czyja to mama? Czyj 
tata?” 
- Słuchanie piosenki „Jesteś 
mamo skarbem mym. 
- Nauka wiersza Jadwigi 
Koczanowskiej „Mama i tata”. 
- Zabawa ruchowa „Wysoko – 
nisko”. 
- Zabawa muzyczno-ruchowa 
„Układamy serduszko”. 
- Wykonanie prezentu dla mamy 
i taty”.  
- Zabawa ruchowa z elementem 
równowagi „Przejście po linie”.              
Układanie zdrobnień do słów: 
mama, tata. 
- Wycinanie serduszek z  papieru. 
- Słuchanie piosenki „Mój tata”.  
- Zabawa „Pomocnicy „– 
rozwijająca reakcję na ustalone 
sygnały. 

- wskazuje 
zdjęcie 
rodziców; 
- wypowiada się 
rozwiniętymi 
zdaniami;  
- recytuje 
wiersz;  
- wykonuje 
prezent dla 
bliskich; 
- przestrzega 
ustalonych 
zasad podczas 
zabawy.  
 

I5, I7, II9, III2, 
III6, IV2, IV5, 
IV7, IV8 

26.05.2020r. Jak nasi 
rodzice 

- Czytanie zdań z rodzicem. 
Rysowanie swojej mamy 
i swojego taty. Nazywanie 
kwiatów. 
- Słuchanie piosenki „Daj mi rękę 
tato” 
- „Gimnastyka z tatą” – rozwijanie 
sprawności ruchowej przy 
muzyce. 
- Ćwiczenia w porównywaniu 
wzrostu. 
- Zabawa ruchowo-naśladowcza 
„Jak nasi rodzice”. 
- Ćwiczenia gimnastyczne. 
 - Zabawa ruchowa z elementem 
równowagi „Podwieczorek dla 
rodziców”.  
- Wyklaskiwanie podanego rytmu, 
powtarzanie tekstu za rodzicem. 
Określanie, w którą stronę 
zwrócone są serduszka. 
Dorysowywanie brakujących 
serduszek.  
- Wypowiedzi na temat „Co lubią 
moi rodzice?” 
 

- stosuje słowa: 
wysoki, niski;  
- stosuje słowa: 
wyższy od, 
niższy od, 
takiego samego 
wzrostu; 
- aktywnie 
uczestniczy 
w ćwiczeniach 
gimnastycznych;  
- wypowiada się 
na zadany 
temat. 
 

I5, I8, III2, 
IV2, IV4, IV7, 
IV8, IV13, 
IV14, IV18, 
IV19 



27.05.2020r. Mój tata - Rozmowa na temat – „Jak 
dzieci pomagają rodzicom?” 
- Zabawy przy piosence „Mój 
tata”. 
- „Wspólna zabawa” – rozwijanie 
koordynacji słuchowo – 
wzrokowo - ruchowej. 
- „Laurka dla mamy i taty” – 
ćwiczenia plastyczne. 
- Ćwiczenie oddechowe „Ja i mój 
tata”. 
- Wypowiadanie fragmentu tekstu 
wiersza Stanisława 
Grabowskiego z radością – 
najpierw cicho, a później coraz 
głośniej. 
- Zabawa ruchowa „Jadą goście”. 
- Słuchanie wiersza Agaty 
Widzowskiej „Dla Mamy i Taty” – 
nauka fragmentu wiersza metodą 
fragmentami ze słuchu. 
- Zabawa „Halo? Mamusia?” 
- Kolorowanie rysunku bukietu dla 
mamy. Rysowanie po śladzie. 

- opowiada, jak 
pomaga swoim 
rodzicom; 
- porusza się 
rytmicznie przy 
piosence;  
- śpiewa 
piosenkę; 
- wykonuje 
pracę 
plastyczną;  
- podczas 
wykonywania 
pracy posługuje 
się instrukcją; 
- ukazuje swoje 
emocje podczas 
zabawy 
z wierszem. 

 
 

I5, I6, I7, II4, 
II9, III2, III4, 
IV1, IV2, IV5, 
IV8 

28.05.2020r. Wokół 
mamy i taty 

- Odwzorowywanie kwiatków dla 
mamy. Rysowanie po śladach 
rysunków róż. 
- Śpiewanie piosenki „Daj mi rękę 
tato”, połączone z efektami 
akustycznymi. 
- Oglądanie obrazków. 
Zaznaczanie 10 różnic między 
nimi. 
- „Wokół mamy i taty” – ćwiczenia 
i zabawy. 
- Zabawa orientacyjno-
porządkowa „Czerwone – 
zielone”. 
- Prezent dla mamy – praca 
plastyczna. 
- Improwizacje ruchowe przy 
piosence „Mama i tata”. 
- Zabawa „Czy znamy imię taty 
i mamy?” 
- Rozmowa na temat słowa 
serce. 
- Zabawa ruchowo-naśladowcza 
„Pokaż, jak pracuje tata”. 

- odszukuje 
i zaznacza 
różnice między 
obrazkami; 
- dzieli słowa na 
sylaby, głoski;  
- wypowiada się 
rozwiniętymi 
zdaniami; 
- wykonuje 
obrazek;  
- robi prezent 
dla rodziców; 
- przestrzega 
ustalonych 
zasad podczas 
zabawy. 

I5, I8, III2, 
IV2, IV5, IV7, 
IV8, IV9, IV18 

29.05.2020r. Święto 
rodziców 

- Rysowanie szlaczków po 
śladach, a potem – samodzielnie. 
Rysowanie po śladach rysunków. 
- Zabawa „Koncert dla mamy  
i taty”. 

 

- gra na niby na 
wybranych 
instrumentach; 
 - wypowiada 
się rozwiniętymi 
zdaniami; 

I5, I7, I8, III2, 
III8, IV2, IV5, 
IV7, IV8, IV18 



- Słuchanie opowiadania Agaty 
Widzowskiej „Festyn”. 
- Ćwiczenia gimnastyczne.  
- Zabawa Zmienne nastroje. 
- Zabawa graficzna „Portret 
mamy i taty”. 
- Improwizacje ruchowe przy 
muzyce tanecznej. 
- Zabawa „Rymowanki”. 

-  bawi się 
z rodzicami;  
- aktywnie 
uczestniczy 
w ćwiczeniach 
gimnastycznych; 
- poprawnie 
wykonuje 
zadania. 

I. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Mama i tata. 25.05.2020r. 
Drodzy Rodzice proponujemy dzisiaj oglądanie zdjęć rodziców z dzieciństwa oraz zabawy z tym 
związane. Przygotowałyśmy do wysłuchania piosenki o mamie i tacie: „Jesteś mamo skarbem mym” 
i „Mój tata”. Prosimy Państwa o nauczenie dziecka wiersza Jadwigi Koczanowskiej „Mama i tata”. 
Dziecko będzie mogło wykonać prezent dla rodziców (serduszko). Proponujemy układanie 
zdrobnień do słów: mama i tata. Zachęcamy do wspólnych zabaw: „Czyja to mama? Czyj tata?”, 
„Wysoko – nisko”, „Układamy serduszko”, „Przejście po linie”,  „Pomocnicy „. Zachęcamy także do 
uzupełniania kart pracy. 
1. Oglądanie przez dzieci zdjęć rodziców z ich dzieciństwa. 
Przygotuj z rodzicami: zdjęcia twoich rodziców z dzieciństwa. 
Oglądaj z rodzicami zdjęcia twoich rodziców z ich dzieciństwa. Porównaj zdjęcia rodziców z twoim   
wyglądem. 
2. Zabawa „Czyja to mama? Czyj tata?” 
Przygotuj: zdjęcia rodziców oraz zdjęcia swoich cioć i wujków. 
Rodzic z dzieckiem rozkłada zdjęcia, natomiast dziecko wskazuje zdjęcie swojej mamy i taty. 
Dziecko mówi czyje są pozostałe mamy i tatusiowie. 
3. Słuchanie piosenki „Jesteś mamo skarbem mym”. 
Posłuchaj piosenki o mamie. Jeśli chcesz możesz ją śpiewać. 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=955EOppVQpU 
Kiedy mija noc i dzień nastaje, 
Zawsze mówisz mi – witaj kochanie 
Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję 
Proszę otwórz serce swe, 
Niech w nie wpadną słowa te, 
Które Tobie teraz ja, 
Podarować właśnie chcę 
Jesteś mamo skarbem mym, 
Kocham Ciebie z całych sił 
Jesteś wszystkim tym co mam, 
Wszystko Tobie jednej dam 
* * * 
Kiedy mija dzień i noc nastaje, 
Mówisz – miłych snów, moje kochanie 
Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję 
Proszę otwórz serce swe, 
Niech w nie wpadną słowa te, 
Które Tobie teraz…  
4. Nauka wiersza Jadwigi Koczanowskiej „Mama i tata”. 
Dokończ zdania: Moja mama jest….  Mój tata jest… . 
Posłuchaj wiersza. 
Mama i Tata to świat nasz cały,                      Loty huśtawką, prawie do słońca 
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,           oraz cierpliwość co nie ma końca. 
 to dobre, czułe, pomocne ręce                       Kochana Mamo, Kochany Tato 



 i kochające najmocniej serce.                         dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,  
To są wyprawy do kraju baśni,                         że nas kochacie, że o nas dbacie 
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,          i wszystkie psoty nam wybaczacie. 
Rozmowa na temat wiersza. 
 Rodzic pyta: − Kim dla dzieci jest mama i tata? − Za co dzieci dziękują rodzicom?  
Dokończ  zdania rozpoczęte przez Rodzica: 
  − Moi rodzice są kochani, bo… − Pomagam rodzicom w… − Lubię być w domu, bo…  
− Z tatą najchętniej robię… − Z mamą najchętniej robię… 
  Aktywne słuchanie wiersza. 
 Rodzic recytuje wiersz, a dziecko dopowiada końcowe słowa wersów. 
 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).  
Jeśli chcesz to z pomocą rodzica naucz się tego wiersza fragmentami, metodą ze słuchu.   
5. Zabawa ruchowa „Wysoko – nisko”. 
Dziecko biega po pokoju przy akompaniamencie granym na klockach przez rodzica. Podczas 
przerwy w grze, na hasło „Wysoko!” staje na palcach, wyciąga w górę ręce i klaszcze nad głową; 
hasło „Nisko!” jest sygnałem do wykonania przysiadu i uderzenia rękami o podłogę. 
Karty pracy dziecka 5-letniego: 
Połącz pierwsze głoski z nazw rysunków. Narysuj prezenty, które mama dostała od Ady i Olka. 

 



Połącz pierwsze głoski z nazw rysunków. Narysuj prezenty, które tata dostał od Ady i Olka. 

 
Karta pracy dziecka 4-letniego: 
Narysuj w ramkach prezenty, jakie chciałbyś wręczyć rodzicom. W niebieskiej ramce prezent dla 
taty, a w różowej – dla mamy. Przeczytaj z pomocą rodzica wyrazy zapisane na bilecikach. Rysuj 
bileciki po śladach. 

 
 



6. Zabawa muzyczno-ruchowa „Układamy serduszko”. 
Przygotuj: nagranie piosenki „Jesteś mamo skarbem mym”,  kolorowy sznurek (o długości 50cm). 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=955EOppVQpU 
Dziecko przy nagraniu piosenki poruszają się tanecznym krokiem po pokoju. W rękach trzyma 
kolorowy sznurek. Podczas przerwy w grze układa z niego na podłodze sylwetę serduszka. Powrót 
muzyki jest sygnałem do tanecznego poruszania się po pokoju.  
7. Wykonanie prezentu dla mamy i taty”.  
Wytnij serduszko. Odbij na nim swoje dwie dłonie (lub jedną dłoń) umoczone w farbie. Następnie 
ozdób serduszko według własnego pomysłu. Daj serduszko swoim rodzicom w prezencie. 

 

 
8. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Przejście po linie”.   
Przygotuj: linę lub długi sznurek oraz piłkę.  
Dziecko ustawia się przed liną trzymając w ręce piłkę. Następnie stara się przejść po linie 
z ramionami wyciągniętymi na boki, na jednej dłoni trzyma piłkę. Przy końcu liny wykonuje skok do 
przysiadu. Ćwiczenie powtarza co najmniej dwa razy, trzymając piłkę raz w prawej, raz w lewej 
ręce.         



9. Układanie zdrobnień do słów: mama, tata. 
 Układaj zdrobnienia do wyrazów mama i tata. Dzieciom 4-letnim pomaga rodzic. Na przykład: 
mama – mamusia, mamuśka, mamunia… tata – tatuś, tatusiek, tatunio… 
10. Wycinanie serduszek z  papieru. 
Przygotuj: czerwony papier, nożyczki, ołówek.  
Rysuj na czerwonym papierze serduszka, następnie je wytnij. Dzieciom 4-letnim rodzic rysuje 
serduszka, a dziecko wycina. 
11. Słuchanie piosenki „Mój tata”.  
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc 
Posłuchaj piosenki o tacie. Jeśli chcesz możesz ją śpiewać. 
Mój tata to ktoś, 
Kto ma w sercu coś, 
Coś co sprawia, że 
Zawsze z nim być chcę. 
Ref. Tata kochany, 
Rycerz wspaniały, 
Da kwiatka mamusi, 
A mi zawsze buzi. 
Mój tata to ktoś, 
Kto ma w sercu coś, 
Coś co sprawia, że 
Mama śmieje się. 
Ref. Tata kochany… 
12. Zabawa „Pomocnicy „– rozwijająca reakcję na ustalone sygnały. 
Przygotuj: obręcz (lub ułóż sznurek w kształcie koła), dwa klocki. 
 Na środku pokoju leży obręcz, w której  dziecko przedstawia czynności wykonywane przez tatę. 
Rodzic odgaduje jaka to czynność. Następnie przy wystukanym przez rodzica rytmie na klockach 
dziecko maszeruje po pokoju. Podczas przerwy ponownie staje w środku obręczy i pokazuje 
kolejną czynność.  
Przykładowe czynności: − przybijanie gwoździ, − czytanie książki, − prowadzenie samochodu,  
− niesienie zakupów. 
II. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Jak nasi rodzice. 26.05.2020r. 
Drodzy rodzice dzisiaj proponujemy ćwiczenia w porównywaniu wzrostu. Prosimy o państwa pomoc 
szczególnie dzieciom 4-letnim. Zachęcamy do wypełniania kart pracy, słuchania piosenki „Gdzie 
jest tata?”. Proponujemy czytanie zdań z rodzicami, rysowanie swojej mamy i taty. Zachęcamy do 
ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych: „Jak nasi rodzice”, „Podwieczorek dla rodziców”. 
Dzieci będą mogły wypowiadać się na temat: „Co lubią moi rodzice”. Przygotowałyśmy również 
propozycję  „gimnastyki z tatą przy muzyce”. 
1. Czytanie zdań z rodzicem. Rysowanie swojej mamy i swojego taty. Nazywanie kwiatów. 
Dziecko 5-letnie: 
Przeczytaj zdania z rodzicem. Narysuj w odpowiednich ramkach swoją mamę i swojego tatę.  
Nazwij  kwiaty.  



 
Dziecko 4-letnie: 
Nazwij z pomocą rodzica kwiatki na obrazkach i policz je. Pod każdym obrazkiem narysuj tyle 
kresek ile jest kwiatków w bukiecie. Rysuj kwiaty po śladach. 

 



2. Słuchanie piosenki „Daj mi rękę tato” 
Posłuchaj piosenki, jeśli chcesz to możesz ją śpiewać. 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs 
I. Daj mi rękę tato. 
Już na dworze ciemno 
a ja się nie boję 
bo ty idziesz ze mną. 
Nawet z nocnych strachów 
nic sobie nie robię 
Strachy uciekają 
gdy jestem przy tobie. 
Ref.: Tato, tato, 
jak to dobrze, że 
jesteś zawsze blisko, 
i że kochasz mnie. 
Tato, tato, 
nigdy nie smuć się 
i pamiętaj przecież, 
ja też kocham cię. 
II. Daj mi rękę tato. 
Już na dworze ciemno 
a ja się nie boję 
bo ty idziesz ze mną. 
Nawet z nocnych strachów 
nic sobie nie robię 
Strachy uciekają 
gdy jestem przy tobie. 

Ref.: Tato, tato… 
III. Codziennie jesteśmy 
na długim spacerze 
Już mnie nauczyłeś 
jeździć na rowerze. 
I wiem, że mnie jeszcze 
nauczysz wszystkiego 
co mądre i dobre. 
I cieszę się z tego. 
Ref.: Tato, tato… 
IV. O moich marzeniach 
nie powiem nikomu 
Chciałabym mieć tatę 
przez cały dzień w domu. 
Żeby ważne sprawy 
na później zostawił 
i żeby się głośno 
śmiał i ze mną bawił. 
Ref.: Tato, tato… 
 

3.  „Gimnastyka z tatą” – rozwijanie sprawności ruchowej przy muzyce. 
Przygotuj klocki. 
Rodzic z dzieckiem rozkłada klocki na dywanie. 
Rodzic zwraca się do dziecka:   
- Dzisiaj razem z tatą idziemy do parku - dziecko  maszeruje w rytmie wystukanym na klockach  za 
rodzicem między rozłożonymi na dywanie klockami.  
- Teraz lekka rozgrzewka - przeskakuje z nogi na nogę.   
- Szybkie uderzenia w instrument -  biega między klockami.  
- Uwaga, przeszkody – staje przed klockiem. 
– Mocne uderzenia w klocki - pada deszcz, schowaj się pod daszek - unosi najbliżej leżący klocek  
w górę. 
 –Cisza - stoi chwilę w bezruchu.  
- Przestało padać, biegnij dalej - ponowny bieg za rodzicem.   
– Trzy uderzenia w klocek - uwaga, drzewo - bieg drobnymi krokami dookoła klocka. 
 - Odpocznij - zajmuje miejsce obok najbliżej leżącego klocka.  
- Mocne uderzenie w klocki - wracaj do domu - maszeruje w rytmie wystukanym na klockach za 
rodzicem  między klockami. 
4. Ćwiczenia w porównywaniu wzrostu. 
Mierzenie wzrostu dziecka.  
Rodzic mierzy wysokość ciała dziecka oraz swój za pomocą miarki zawieszonej na ścianie.  
Potem mówi swój wzrost i dziecka wzrost pytając :Jak myślisz kto jest wyższy, a kto niższy? 
Karta pracy 
Która z tych  osób jest wyższa? Pomaluj ubranie tej osoby z pary, która jest wyższa. Naklej zdjęcie 
odpowiedniego kwiatu.   



 

 
5. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Jak nasi rodzice”. 
Dziecko poruszają się po pokoju w rytmie wyklaskanym przez rodzica. Na hasło „Jak mama” 
naśladuje czynności wykonywane przez mamę. Na hasło „Jak tata” – czynności wykonywane przez 
tatę. 
6. Ćwiczenia gimnastyczne. 
Potrzebne będą dla  dziecka: paski kolorowej bibuły.  
Link do muzyki marszowej: https://www.youtube.com/watch?v=tJYvFXlJ-BE 
Link do muzyki („Tańczące bibułki”): https://www.youtube.com/watch?v=fsAH9uMwcac 
• „Zgodnie z muzyką” – dziecko maszeruje po obwodzie koła na palcach, gdy nagranie muzyki jest 
głośne, a w przysiadzie, gdy nagranie muzyki jest ciche. W czasie marszu rodzic daje dziecku 
złożone paski bibuły.   



• „Tańczące bibułki” – przy nagraniu dowolnej muzyki dziecko swobodnie tańczy i poruszając 
paskami bibułki trzymanymi najpierw w prawej, a potem w lewej ręce. Podczas przerwy w grze 
przykuca i układa z bibułki dowolne kształty na podłodze.  
 • „Po kole” – na podłodze układa koło z bibułki i skacze dookoła niego obunóż, w jedną i w drugą 
stronę.  
 • „Powitania bibułką” – dotyka bibułką różnych części ciała wymienianych przez rodzica.  
 • „Jak najwyżej” – wyrzuca bibułkę do góry, obserwuje jej opadanie, i łapie ją tuż nad podłogą. 
  • „Sprytne palce” – chwyta palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podaje ją sobie do rąk.   
• „Rysujemy ósemkę” – dziecko przekłada bibułkę z ręki do ręki na kształt ósemki pomiędzy 
rozstawionymi nogami. 
  • „Lustro” – rodzic jest lustrem, które odbija ruchy dziecka, naśladując je.  
 • „Wiatr i wiaterek” – dziecko dmucha na paski bibuły z większym i z mniejszym natężeniem.   
• „Latające owady” – zgniata bibułkę w kulkę, rzuca przed siebie i podąża jej śladem.  
• „Marsz z muzyką” – rytmicznie maszeruje dookoła pokoju przy nagraniu marszowej melodii. 
Podczas przerwy w grze przykuca i wyskakuje w górę. 
7. Wyklaskiwanie podanego rytmu, powtarzanie tekstu za rodzicem. Określanie, w którą  
stronę zwrócone są serduszka. Dorysowywanie brakujących serduszek.  
 Dziecko 5-letnie 
Wyklaskaj podany rytm, powtarzając tekst za rodzicem. Powiedz, w którą stronę zwrócone są 
serduszka. Naklej brakujące serduszka. Rysuj po śladach dużych serduszek. Rysuj w ich wnętrzu 
małe serduszka. 

 
 

 



 
Dziecko 4-letnie 
Obejrzyj obrazki. Powiedz co robią Olek i Ada z rodzicami. Opowiedz jak ty spędzasz czas ze 
swoimi rodzicami. Dokończ kolorować rysunki serc według wzoru. 
 

 
8. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Podwieczorek dla rodziców”.  
Przygotuj tacę i kubeczek jednorazowy. 
Dziecko poruszają się po dywanie. Trzyma w ręce tacę z jednorazowym kubeczkiem. Na sygnał 
podchodzi do rodzica i częstuje go herbatką. 
9. Wypowiedzi na temat „Co lubią moi rodzice?” 
Powiedz: „Co lubi mama?”, „Co lubi tata?”. 
 Odpowiedzi podaj, dzieląc dane słowa na sylaby. Na przykład.: chłopiec mówi, że jego mama lubi 
cze – ko – la - dę, a tata cias - to. Następnie podaje całe słowa: czekolada, ciasto. Dzieciom  
4-letnim pomaga rodzic. 
 



III. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Mój tata. 27.05.2020r. 
Drodzy Rodzice proponujemy dzisiaj wysłuchanie wiersza Agaty Widzowskiej „Dla mamy i taty”., 
jeżeli zechce dziecko może się go nauczyć. Zachęcamy do wykonania „Laurki dla mamy”. 
Przygotowałyśmy dla Państwa dzieci zabawy przy piosence „Mój tata”, zabawę „Halo? Mamusia?” 
oraz zabawę ruchową „Jadą goście”. Dzisiaj dzieci będą wypowiadały fragment wiersza Stanisława 
Grabowskiego „Nie jestem sam” z radością – najpierw cicho, później głośno. Prosimy o rozmowę 
z dziećmi na temat „Jak dzieci pomagają rodzicom?”. Proponujemy karty pracy i ćwiczenia 
oddechowe „Ja i mój tata”. 
1. Rozmowa na temat – „Jak dzieci pomagają rodzicom?” 
Rodzic  pyta: − Czy pomagacie rodzicom w domu? W czym? − Czy powinniście pomagać 
rodzicom? Dlaczego? 
 Opowiedz o tym, jak Olek i Ada pomagają rodzicom. Przedstaw za pomocą rysunku  w czym 
pomagasz mamie lub tacie. Rysuj po śladzie serduszka, pomaluj je. 

 
2. Zabawy przy piosence „Mój tata”. 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc 
Jeśli chcesz możesz śpiewać piosenkę. 
- Ćwiczenia ruchowe przy piosence. 
 Marsz, skoki obunóż, przeskoki z nogi na nogę, krok dostawny w wyznaczonych przez rodzica 
kierunkach.   
- Zabawa „Powtórz za mną” – rozwijająca reakcję na przerwę w muzyce.  
Nagranie piosenki „Mój tata”. 



Dziecko maszeruje w dowolnych kierunkach po pokoju, przy nagraniu muzyki. Podczas przerwy 
w muzyce rodzic recytuje wybrany przez siebie dwutaktowy fragment piosenki, zachowując jej rytm. 
Dziecko: − powtarza go, − następnie powtarza  go, łącząc z określonym przez rodzica ruchem, 
 np.    … kto ma w sercu coś -   wykonuje obrót wokół siebie; 
Coś co sprawia, że….   -  miarowo klaszcze; 
Tata kochany…    -  krzyżują ręce na piersiach, kołyszą się w lewą, a potem – w prawą stronę; 
Rycerz wspaniały… - cztery razy tupie; 
Da kwiatka mamusi… - kłaniają się; 
A mi zawsze buzi… - przesyłają całuski rączką. 
- Zabawa „Głośno – cicho” – rozwijająca reakcję na zmiany dynamiczne.  
Dziecko maszeruje po okręgu koła, śpiewając a cappella piosenkę „Mój tata”. Na mocne klaśnięcie 
rodzica– zatrzymuje się, przechodząc do przysiadu.  
Gdy rodzic opuszcza i podnosi rękę dziecko przechodzi do przysiadu i recytuje szeptem tekst: „Mój 
tata to ktoś…”. 
 Następnie rodzic unosi ręce coraz wyżej i klaszcze coraz głośniej – dziecko przechodzi do pozycji 
stojącej i głośno recytują tekst: „Coś co sprawia ,że mama śmieje się”. 
3. „Wspólna zabawa” – rozwijanie koordynacji słuchowo – wzrokowo - ruchowej. 
Przygotuj: woreczek wypełniony grochem, piłkę, nagranie piosenki „Mój tata”; wycięte piktogramy. 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc 

   
Dziecko dobiera się z rodzicem w pary.  
W rytmie nagrania piosenki „Mój tata” pary maszerują w określonym kierunku.  
W trakcie trwania muzyki, rodzic − pokazuje piktogram z narysowanym woreczkiem  –  wówczas 
rodzic siada naprzeciwko dziecka i rzucają do siebie woreczkiem zgodnie z rytmem piosenki. 
Ponownie maszerują w parach. 
Rodzic pokazuje kolejny piktogram – piłkę. 
Dziecko siada naprzeciwko rodzica i rzucają do siebie piłką. 
Ponownie maszerują w parach. 
Rodzic pokazuje kolejny piktogram – klaszczące dłonie. 
Dziecko zatrzymuje się i klaszcze zgodnie z rytmem piosenki. 
4.  „Laurka dla mamy i taty” – ćwiczenia plastyczne. 
Przygotuj: szablon (znajduje się poniżej), klej, nożyce, kartkę z bloku technicznego w jasnym 
kolorze formatu A4. 
Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.  
• Składanie kartki z bloku technicznego na pół, tak aby powstała laurka.  
• Wycinanie z karty gotowych elementów.  
• Składanie gotowych elementów i naklejanie ich na kartce według instrukcji, tak aby kwiaty znalazły 
się w wazonie.  
• Rodzic odczytuje napis: „Kwiaty dla Mamy i Taty”. Dziecko przykleja go na pierwszej stronie laurki. 
 

 
Kwiaty dla Mamy i Taty 

 
 



 
5. Ćwiczenie oddechowe „Ja i mój tata”. 
Nagranie piosenki „Mój tata”. 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc 
Dziecko maszeruje po okręgu koła w rytmie piosenki „Mój tata”. Na przerwę w muzyce zatrzymuje 
się, nabiera powietrze nosem, następnie, wypuszcza powietrze, równocześnie wypowiadają słowa: 
„tato, tato, tato”. Gdy podczas przerwy w muzyce rodzic dwa razy klaśnie w ręce, zatrzymuje się, 
miarowo klaszcze i wypowiada zdanie: „Sto lat, sto lat niech żyje nam!” 
6. Wypowiadanie fragmentu tekstu wiersza Stanisława Grabowskiego z radością – najpierw 
cicho, a później coraz głośniej. 
- Słuchanie wiersza Stanisława Grabowskiego „Nie jesteś sam”.  
Mama biega po pokojach                    A ja siedzę szczęśliwa 
ze ścierką,  w pokoju, gdzie lalka Rozalka, 
z odkurzaczem,  zeszyty do pierwszej klasy,  
z froterką.  atlasy… 
 
Tata biega po pokojach                       Gdy w domu -  
z fajką,  Tatuś i mama, 
z książką  nie jestem sama. 
z pomysłami.  
 



- Rozmowa na temat wiersza.  
Rodzic  pyta: − Co robi mama? − Co robi tata? − Gdzie jest dziewczynka? − Dlaczego jest 
szczęśliwa? 
 - Wypowiadanie fragmentami tekstu wiersza z radością – najpierw cicho, a później coraz głośniej. 
„Gdy w domu – tatuś i mama, nie jestem sama.” 
7. Zabawa ruchowa „Jadą goście”. 
Przygotuj dwa klocki. 
Przy dźwiękach klocków dziecko maszeruje parami (rodzic – dziecko) po obwodzie koła. Podczas 
przerwy w muzyce zatrzymują się, zwracają buziami do siebie i powtarzają wyliczankę, ilustrując ją 
ruchem:   
                                                                         Dziecko – rodzic: 
Mamo! Mamo!                                                  klaszczą w swoje ręce, 
 Co, co, co?                                                      klaszczą w ręce partnera,  
Goście jadą.                                                     klaszczą w swoje ręce,  
No to co?                                                         klaszczą w ręce partnera,  
Dzień dobry, dzień dobry.                                podają sobie ręce na powitanie,  
Cmok, cmok, cmok.                                         naśladują przesyłanie całusków, ze zwrotem głowy   
                                                                         na prawo, na lewo i na wprost. 
 Tato! Tato!                                                       Gesty takie same jak wyżej.  
Co, co, co? 
 Goście odjeżdżają..  
No to co?  
Do widzenia, do widzenia. 
 Cmok, cmok, cmok. 
8. Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej „Dla Mamy i Taty” – nauka fragmentu wiersza 
metodą fragmentami ze słuchu. 
Posłuchaj wiersza, który przeczyta ci rodzic. Poproś rodzica to nauczy ciebie tego wiersza (jeśli 
chcesz). 
Z okazji święta Taty i Mamy 
 dziś uroczyście wam obiecamy:  
codziennie sprzątać swoje zabawki, 
 nigdy nie spadać z wielkiej huśtawki,  
od mamy nigdzie się nie oddalać,  
groźnych zapałek szust! nie zapalać.  
Więcej nie zjemy kwaśnych jabłuszek, 
 bo wtedy zawsze boli nas brzuszek.  
Gdy zobaczymy gdzieś muchomora,  
to go nie zerwie żaden przedszkolak!  
Będziemy grzeczni i przyrzekamy  
słuchać uważnie taty i mamy. 
Wyszorujemy ząbki starannie  
Lecz nikt przez pasy sam nie przechodzi  
ani do wody w morzu nie wchodzi! 

Od taty wiemy dużo o świecie:  
że trzeba czapkę zakładać w lecie, 
że się obcego pieska nie głaszcze,  
bo czasem groźnie otwiera paszczę.  
I na kontakty uważać mamy,  
więc się od prądu z dala trzymamy!  
Czytacie bajki, gdy księżyc świeci,  
rano buziaczkiem budzicie dzieci, 
 a choć psocimy czasem troszeczkę, 
 to wciąż jesteśmy waszym Słoneczkiem.  
Bo z rodzicami jest zawsze lato,  
kochana Mamo, kochany Tato! 
i nie będziemy wariować w wannie.  
Mama nas uczy drogowych znaków,  
tata trenuje małych pływaków. 

9. Zabawa „Halo? Mamusia?” 
Dziecko spaceruje po pokoju. Gdy rodzic krzyknie „Jeden!”, zatrzymuje się, podnosi rękę do ucha 
i głośno mówi do słuchawki: „Halo? Mamusia?” Gdy usłyszy „Dwa!”, mówi: „Dzień dobry pani!” 
z równoczesnym wyciagnięciem ręki jak do przywitania. Na „Trzy!” mówi „Ojojoj!” i trzyma się za 
głowę. 
10. Kolorowanie rysunku bukietu dla mamy. Rysowanie po śladzie. 
Dziecko 5-letnie: 
Pomaluj bukiet dla mamy. Rysuj po śladzie drogę Olka i Ady do mamy. 



 
Dziecko 4-letnie 
Rysuj krawat i apaszkę po śladzie. Pokoloruj rysunki. 

 



IV. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Wokół mamy i taty. 28.05.2020r. 
Drodzy Rodzice dzisiaj proponujemy wykonanie przez dzieci prezentu dla mamy oraz ćwiczenia 
i zabawy „Wokół mamy i taty”. Zachęcamy do zabaw ruchowych: „Czerwone – zielone”, „pokaż jak 
pracuje tata” oraz improwizacji ruchowej przy piosence „Mama i tata”. Prosimy o przeprowadzenie 
rozmowy z dzieckiem na temat słowa „serce”. Proponujemy zabawę „Czy znamy imię taty i mamy?”. 
Zachęcamy do zaznaczania różnic na obrazkach, odwzorowywanie kwiatków dla mamy oraz 
rysowanie po śladach rysunków róż. 
1. Odwzorowanie kwiatków dla mamy.  Rysowanie pośladzie rysunków róż. 
Dziecko 5-letnie  
Rysuj kwiaty dla mamy według wzoru. Rysuj róże po śladzie. 

 
Dziecko 4-letnie 
Rysuj kwadrat i apaszkę po śladzie. Pokoloruj rysunek tak, by każdy miał inny kolor. 

 

2.Śpiewanie piosenki „ Daj mi rękę tato” w połączeniu z efektami akustycznymi.  
Zaśpiewaj piosenkę jednocześnie grając na instrumentach. 
Link do piosenki: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs&list=PLZs_Yl1jfVlJaiiB-tE8jPGVVPPmOtQ2u 
Potrzebne będzie: Drewniane łyżki, reklamówki, balon wypełniony kaszą, plastikowe butelki, 
metalowa łyżeczka, metalowy kubek, pokrywka.  
Zwrotka I  
Daj mi rękę tato, już na dworze ciemno. - uderzanie dłońmi o podłogę, 
A ja się nie boje, bo Ty idziesz ze mną. - uderzanie drewnianą łyżką o drewnianą łyżkę, 



Nawet z nocnych strachów, nic sobie nie robię, - gniecenie reklamówek, 
Strachy uciekają, gdy jestem przy tobie. - potrząsanie balonem wypełnionym garścią kaszy. 
Refren: 
Tato, tato, jak to dobrze, - uderzanie plastikową butelką o butelkę, 
że jesteś zawsze blisko i że kochasz mnie. - delikatne uderzanie łyżeczką w metalowy kubek, 
Tato, tato, nigdy nie smuć się, - uderzanie drewnianą łyżką o pokrywkę, 
i pamiętaj przecież ja też kocham Cię. - uderzanie wszystkimi dziwnymi instrumentami razem.  
3. Oglądanie obrazków. Odszukanie i zaznaczenie 10 różnic między nimi. 
Dziecko 5-letnie 
Obejrzyj obrazki i zastanów się czym się różnią.  Zaznacz 10 różnic. 

Dziecko 4-letnie 
Obejrzyj obrazki i zastanów się czym się różnią.  Zaznacz 5 różnic. 

 



4.Wokół mamy i taty- ćwiczenia i zabawy. 
Rodzic przeczyta ci zdanie, a ty policz wyrazy. Dzieciom 4-letnim pomaga rodzic. 

 Liczenie słów w wybranych zdaniach. 
Mama to mój największy skarb. (5) 
Niech tata żyje sto lat! (5) 
Życzę mamie i tacie, aby byli zdrowi, szczęśliwi. (8) 
Mamo, tato kocham was. (4) 

 Dzielenie na sylaby( 4-latki) na głoski (5-latki) nazw obrazków przedstawiających prezenty 
dla rodziców. 

      
 Nauka rymowanki dla mamy i  jej wersji dla taty. 

Poproś rodzica to nauczysz się rymowanki dla mamy i taty. 
Mamo, mamo – 
co ci dam? 
To serduszko, które mam.  
A w serduszku miłość jest.  
Mamo, mamo – kocham Cię!  

 
Tato, tato –  
co ci dam?  
To serduszko, które mam. 
A w serduszku miłość jest.  
Tato, tato – kocham Cię! 
5.Zabawa orientacyjno- porządkowa „Czerwone- zielone”. 
Potrzebne będą: krążki zielony i czerwony. 
Dziecko biega swobodnie po pomieszczeniu. Gdy rodzic podniesie do góry krążek, zależnie od 
pokazanego koloru wykonuje ustaloną uprzednio czynność (na każdy kolor inną). Np. widząc 
czerwony krążek, wykonuje skłon, zielony – staje na jednej nodze, Gdy rodzic opuści krążek, 
dziecko przestaje wykonywać ćwiczenia i znów biega po pomieszczeniu. 
6. Prezent dla mamy- praca plastyczna.  
Wyklej kokardę i kwiaty małymi kawałkami papieru kolorowego, lub kolorową plastelina i prezent 
gotowy. 

 



7. Improwizacja ruchowa do piosenki „ Mama i tata” 
Potrzebne będą: dwie chustki.  
Dziecko mając w dłoniach chustki dowolnie tańczy w rytm muzyki. 
 https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4 
8. Zabawa Czy znamy imię mamy i taty?  
Dziecko podaje imiona rodziców, dzielą je na sylaby. 
9. Rozmowa na temat słowa serce. 
Potrzebne będzie: wycięty z czerwonego kartonu kształt  serca.  
Rodzic pokazuje dziecku serduszko wycięte z czerwonego kartonu i pyta:  
− Z czym kojarzy Ci się ten kształt?  
− Czym jest serce?   
Serce jest mięśniem wielkości pięści. Jego szersza część skierowana jest ku górze, węższa ku 
dołowi. Dzięki sercu w naszym ciele może krążyć krew. 
10. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Pokaż, jak pracuje tata”.  
Dziecko poruszają się po pomieszczeniu w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica. Podczas przerwy 
w klaskaniu zatrzymuje się i naśladuje czynności, o których mówi rodzic, np. Tata pisze na 
komputerze; gotuje zupę; odkurza dywan; obiera ziemniaki… 
 
 
V. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Moi rodzice. 29.05.2020r. 
Drodzy Rodzice prosimy o przeczytanie dziecku opowiadania Agaty Widzowskiej „Festyn” oraz 
rozmowę na temat treści opowiadania. Dzisiaj Państwa dzieci będą rysować szlaczki po śladach, 
a potem – samodzielnie oraz rysować po śladach rysunków. Proponujemy zabawy: „Koncert dla 
mamy i taty”, „Zmienne nastroje”, „Rymowanki” oraz zabawę graficzną „Portret mamy i taty”. 
Zachęcamy dzieci do ćwiczeń gimnastycznych oraz improwizacji ruchowych do muzyki tanecznej. 
1.  Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. 
Dziecko 5-letnie 
Rysuj szlaczki po śladach, a potem samodzielnie. Rysuj żabę i misia po śladach. Pokoloruj  duże 
misie na brązowo a małe na różowo. 

 



Dziecko 4-letnie 
Dokończ motyla na dole karty, tak aby wyglądał jak ten na górze. Pokoloruj wybrany rysunek. 

 
2.Zabawa Koncert dla mamy i taty.  
Dziecko ma za zadanie samo wymyśleć instrumenty na których zagra wymyślona melodię dla 
mamy i taty. Może używać przyborów kuchennych, zabawek, czy prawdziwych instrumentów. 
3. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Festyn”. 
Posłuchaj opowiadania, które przeczyta ci rodzic. 
Na rodzinny festyn do przedszkola Ady przyszło wiele rodzin, między innymi mama i tata Ady oraz 
Olek. „Święto rodziców” okazało się dobrym pomysłem i okazją do wspólnej zabawy. Całe 
przedszkole było udekorowane obrazkami namalowanymi przez dzieci oraz kwiatami. W ogródku 
postawiono dodatkowe ławki, leżaki i miękkie pufy do siedzenia. Dzieci wymyśliły wiele śmiesznych 
konkurencji, w których brali udział dorośli. Zaczęło się od zagadek, potem były zawody w 
podrzucaniu piłki głową, co okazało się ulubionym zajęciem niektórych tatusiów. Przedszkolaki 
zorganizowały pokaz puszczania baniek mydlanych, które wirowały w powietrzu, mieniąc się 
wszystkimi kolorami tęczy. Najwięcej śmiechu wywołała ogromna bańka, która osiadła na nosie 
jednego z rodziców – minęło sporo czasu, zanim pękła! Tata Ady i Olka wygrał konkurs w skakaniu 
na jednej nodze dookoła karuzeli i chociaż w trakcie spadł mu lewy but, nie poddawał się do końca. 
 – Brawo! – krzyczała Ada.  
– Tato! Tato! – dopingował Olek. 

Następnie odbył się konkurs drużynowy z udziałem dorosłych i dzieci. Liczyły się zręczność i 
refleks. Każdy rodzic otrzymał plastikową butelkę, a zadaniem dzieci było jak najszybsze 
napełnienie jej wodą i zakręcenie. Ach, ile było przy tym radości! Wszyscy się nawzajem pooblewali, 
jakby to był śmigus-dyngus. Na szczęście pogoda była wspaniała i słońce szybko wysuszyło 
zmoczone ubrania.  

Mama Ady i Olka zajęła pierwsze miejsce w konkursie nadmuchiwania balonów. W ciągu 
minuty nadmuchała aż trzy i nawet zdążyła je zawiązać na supeł. Nagle rozległo się potężne trrrach! 
To jeden z balonów pękł i wystraszył siedzące na dachu gołębie. 
 – Myślałem, że wystrzeliłaś z armaty! – zażartował tata. 
 – To dlatego, że kiedyś grałam na trąbce i mam silne płuca – wyjaśniła mama.  



Później odbył się konkurs na rodzinne śpiewanie piosenek. Och! Nie każdy potrafi śpiewać. 
Niektórzy bardzo fałszowali, ale zupełnie się tym nie przejmowali. Przecież wcale nie trzeba być 
najlepszym we wszystkim. Najważniejsze to umieć się śmiać nawet z samego siebie.  

Jednak najwięcej radości wywołały wyścigi z surowym jajkiem trzymanym na łyżce. Dorośli 
starali się zachować równowagę w czasie biegu, a dzieci piszczały z emocji! Bum! Jajko już leżało 
na ziemi. Bach! Drugie jajko wylądowało na bucie jednego z ojców.  
– Cały trawnik zamienił się w jajecznicę! – zachichotał Olek.  
– To są jajka sadzone – stwierdziła Ada.  

Zwycięzcy w różnych konkurencjach otrzymali nagrody zrobione przez dzieci: papierowe 
sowy z przyklejonymi ruchomymi oczami, świeczki ozdobione suszonymi kwiatkami lub muszelkami, 
kamienie pomalowane jak biedronki i zakładki do książek.  

Każdy, kto zgłodniał, mógł się poczęstować pysznym ciastem i owocami, ale 
najsmaczniejsze okazały się owsiane ciasteczka, które przedszkolaki upiekły razem z paniami 
kucharkami. 

 Na zakończenie rodzinnego festynu dzieci przygotowały część artystyczną, a Ada 
wyrecytowała wierszyk:  

Gdy na Księżyc się wybiorę,  
to spakuję do walizki  
moją mamę oraz tatę,  
bo nie mogę zabrać wszystkich.  
Z mamą będę liczyć gwiazdy  
i rysować złote słońce,  
z tatą zrobię prawo jazdy  
na talerze latające.  
Na Księżycu dom postawię  
i dla mamy kwiat w ogrodzie,  
tacie gwiezdną dam golarkę,  
by się mógł ogolić co dzień.  
Więc, gdy lecieć chcesz w nieznane, 
zabierz tatę oraz mamę!  

Ada otrzymała wielkie brawa, a potem rozpoczęła się loteria. W losowaniu nagrody głównej wzięli 
udział wszyscy zaproszeni goście. Każdy chciał wygrać, ale przecież to niemożliwe, żeby wygrali 
wszyscy. Dzieci trzymały kciuki i czekały, aż pani dyrektor odczyta zwycięski numer.  
– Wygrywa los z numerem 1865! 
 – Hura! To nasz! – krzyknął uradowany Olek. 
 – Mamy szczęście! – pisnęła Ada.  

Nagrodą główną były bilety do teatru dla całej rodziny. Pozostali uczestnicy wylosowali 
nagrody pocieszenia w postaci książek.  
– Trzeba to uczcić! – zaproponowała mama.  
– Tylko nie każcie mi już dzisiaj skakać na jednej nodze! – zaśmiał się tata.  

Tego dnia Ada i Olek byli bardzo dumni ze swoich rodziców. Chociaż są dorośli, mają 
wspaniałe poczucie humoru i można się z nimi świetnie bawić.  
Rozmowa na temat opowiadania.  
Rodzic pyta:  
− Z jakiej okazji odbywał się festyn w przedszkolu Ady?  
− Kto z rodziny Ady przybył na festyn?  
− Jaki konkurs wygrał tata Olka i Ady? 
 − Na czym polegał konkurs drużynowy – dorośli z dziećmi?  
− W jakim konkursie mama Olka i Ady zajęła pierwsze miejsce?  
− Jakie inne konkursy odbyły się jeszcze podczas festynu?  
− Jakie nagrody przygotowały dzieci?  
− Czym częstowali się goście?  
− O kim Ada recytowała wiersz?  
− Czym zakończył się festyn? 



4. Ćwiczenia gimnastyczne. 
Potrzebne będą paski kolorowej bibuły. 
 • Tańczące bibułki – przy nagraniu dowolnej muzyki dziecko swobodnie tańczy i porusza paskami 
bibułki trzymanymi najpierw w prawej, a potem w lewej ręce. Podczas przerwy w grze przykuca 
i układa z bibułki dowolne kształty na podłodze.  
• Po kole – na podłodze układa koła z bibułki i skacze dookoła nich obunóż, w jedną i w drugą 
stronę. 
 • Powitania bibułką – dotyka bibułką różnych części ciała wymienianych przez rodzica.  
• Jak najwyżej – wyrzuca bibułkę do góry, obserwuje jej opadanie, i łapie ją tuż nad podłogą.  
• Sprytne palce – chwyta palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podaje ją sobie do rąk.  
• Rysujemy ósemkę – dziecko przekłada bibułkę z ręki do ręki na kształt ósemki pomiędzy 
rozstawionymi nogami.  
• Wiatr i wiaterek – dziecko dmucha na paski bibuły z większym i z mniejszym natężeniem.  
Latające owady – zgniata bibułkę w kulkę, rzuca przed siebie i podąża jej śladem. Na koniec 
wrzuca kulkę do obręczy, zrobionej z rąk rodzica. 
5. Zabawa „Zmienne nastroje”.  
 Potrzebna będzie: piłka.  
Dziecko siedzi wygodnie na podłodze. Gdy  rodzic podrzuci piłkę do góry, to wtedy dziecko głośno 
śmieje się, a jeśli trzyma piłkę w górze – milknie, a do jego ust przyklejony jest uśmiech. Gdy piłka 
dotyka podłogi, dziecko staje się bardzo poważne, kiedy rodzic chowa piłkę za siebie, pokazuje, że 
jest przestraszone, kiedy ukryje swą twarz za piłką – że jest senne.  
6. Zabawa graficzna „Portret mamy i taty”.  
Potrzebne będą: białe kartki papieru, mazaki, chustki do zasłaniania oczu.  
Rodzic i dziecko tworzą parę. Para staje przed z kartką. Dziecko ma zasłonięte oczy. Zadanie 
polega na narysowaniu przez dziecko portretu rodzica. Rodzic pomaga, naprowadzając dziecko, 
udzielając mu słownych informacji na temat tego, jak powinno rysować. 
7. Improwizacje ruchowe rodziców z dzieckiem przy nagraniu muzyki tanecznej. 
Rodzic razem z dzieckiem próbuje zatańczyć do piosenki „Kochana mamo” 
https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE 
8. Zabawa Rymowanki.  
Dziecko podaje słowa, a rodzic wymyśla do nich rymy. 
9.Słuchanie piosenek dla mamy i taty. 
Zaproś mamę i tatę na koncert. 
Śpiewaj dla nich piosenki lub tańcz w dowolny sposób, możesz grać na dowolnych instrumentach 
według własnego pomysłu. 
Po zakończonym koncercie wręcz wcześniej zrobione prezenty. 
Myślimy, że rodzice będą szczęśliwi z takiego występu. 
Linki do piosenek: 
„Jesteś mamo skarbem mym”   https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 
 „Tata pracuś” 
https://www.youtube.com/watch?v=K45u7uwRPv8&list=PLAd3a4DKE1p5dmQJhb6VuaVfRkBLDYN
uB&index=2 
 „Dziękuję mamo, dziękuję tato” https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 
„Kocham cię tato” https://www.youtube.com/watch?v=nm8hEaDMfSk 
 „Życzenia dla mamy” https://www.youtube.com/watch?v=PUKVc5rddaA 
 
 
Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. 
 
I. Tańce i zabawy ruchowe do muzyki ludowej. 
Zabawa ruchowa z pokazywaniem do piosenki „Mam chusteczkę haftowaną co ma cztery rogi”. 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=Wug8EPjIChY 
Posadź na dywanie w kole swoje misie i zaproś je do wspólnej zabawy przy piosence. 



Mam chusteczkę haftowaną 
Co ma cztery rogi 
Kogo kocham, kogo lubię 
Rzucę mu pod nogi 
Tej nie kocham 
Tej nie lubię 
Tej nie pocałuję 
A chusteczkę haftowaną Tobie podaruję 
II. Zajęcia plastyczne w oparciu o program „Bawię się i tworzę”. 
Temat: „Kwiaty dla mamy i taty” – praca plastyczna z kolorowego papieru. 
Cele:  
- rozwijanie umiejętności plastycznych; 
- wykonanie pracy zgodnie z instrukcją; 
- radość z samodzielnie wykonanej pracy. 
Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania. 
Pomoce: Kolorowe kartki papieru, klej, nożyczki, patyczki do szaszłyków, na łodygi sprawdzą sie 
też zielone słomki  do napojów, tasiemki, kokardki, farba zielona do pomalowania łodyżek. 
Sposób wykonania: 
- Z szablonu wycinamy  wzór kwiatka i liści,  dowolność kształtu 
- Wycinamy po kilka z każdego koloru a następnie sklejamy. 
 - Przygotowujemy patyczki na łodygi kwiatków – malujemy zieloną farbą. 
- Sklejamy 2 płatki tulipanów w środek wklejając pomalowane wcześniej patyczki od szaszłyków.   
- Ozdobić je można kolorową tasiemką  i gotowe. 

   
 
III. Zabawy z elementami metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. 
Temat: Ćwiczenia rytmiczne sprzyjające dostrzeganiu regularności. 
Przykład 1 
- Dziecko układa przedmioty według podanego rytmu. 
Klocek – słomka, klocek – słomka… układaj dalej. 
Klocek – klocek – słomka – słomka… układaj dalej 
Jeżeli  dzieci radzą sobie można układać bardziej skomplikowane rytmy. 
Przykład 2 
- Ćwiczenia ruchowe zorganizowane tak, aby dziecko zauważyło rytm i mogło go kontynuować. 
Rodzic pokazuje serię: 
- podskok, podskok, tupnięcie, tupnięcie, podskok, podskok, tupnięcie, tupnięcie… 
Dziecko zauważa rytm i stara się go kontynuować. 
Przykład 3 
- Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną. 
Rodzic wyklaskuje lub wystukuje rytm. Dziecko słucha. Następnie dziecko układa z klocków 
wysłuchany rytm. 
Przykład 4 
- Układanie szlaczków zgodnie ze słowną instrukcją. 



Rodzic mówi w jaki sposób dziecko ma ustawić w rzędzie klocki w kształcie figur geometrycznych  
(kwadrat, kwadrat, koło, koło kwadrat, kwadrat…). Dziecko słucha, następnie ustawia klocki zgodnie 
z instrukcją. 
Przykład 5 
Dokończ rysować kwiatki według wzoru (rytmu). 
 

      
 
 
 
 
 
Dokończ nawlekać koraliki według wzoru (rytmu). 
 

 
 
IV. Zajęcia rytmiczno- taneczne. 
1. Marsz dziecka w rytm muzyki. Słuchanie piosenki i wykonywanie poleceń w niej zawartych. 
https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0 
2. Poruszanie się w rytm muzyki. Wolno- na piętach, szybko- na paluszkach. 
https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4 
3. Słuchanie piosenki i wykonywanie poleceń. 
https://www.youtube.com/watch?v=3OJHt-oEyTk 
4. Słuchanie i oglądanie teledysku do piosenki „Przyczółka Maja”.  
5. Nauka tańca do refrenu piosenki, natomiast do zwrotek dziecko tańczy według swojej inwencji. 
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 
6. Nauka tańca „zygzaka” 
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 



 
 
 
V. Zajęcia z elementami Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. 
1. Prawa, lewa strona. Ćwiczenia stron ciała. 
Dziecko słuch piosenki, stara się pokazywać prawą, lewą stronę, natomiast rodzic kontroluję i 
pomaga gdy dziecko się pomyli. 
https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM 
2. Zabawa paluszkowa. W rytm muzyki dziecko ćwiczy paluszki. 
https://www.youtube.com/watch?v=KH3noL7NHYw 
3. Zabawa w odrysowywanie cieni. 
Potrzebne będą: karton, ołówek, różnego rodzaju figurki( zwierzątka, pluszaki)  
Układamy karton na stole, na kartonie zabawkowe zwierzątka, figurki itp. Tak oby ich cień padł na 
kartkę. Dziecko ma za zadanie odrysować cień tych figurek. Po odrysowaniu zabieramy figurki a 
dziecko samodzielnie dopasowuje je. Na koniec koloruje rysunki i dokańcza ilustrację. 
https://www.youtube.com/watch?v=weWjiEKXz-I 
4. Karta pracy. 
 Połącz kropki w takim samym kolorze.  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

  

 


