
 

 

Grupa VI „Biedronki” (25.05.2020r – 29.05.2020r) 

 

Drodzy Rodzice!!! Ponownie przesyłamy Wam pomysły na zajęcia, które możecie 

realizować ze swoimi dziećmi w celu wspierania ich indywidualnego rozwoju. Ten 

tydzień będzie poświęcony  rodzinie, a w szczególności rodzicom z okazji święta MAMY 

i TATY. 

Tematyka tygodnia: Święto rodziców 

1 Mama i tata  Nauka wiersza 

Jadwigi 

Koczanowskiej 

Mama i tata. 

 Wykonanie 

miseczki na 

łakocie. 

− rozwijanie mowy, 

− rozwijanie pamięci, 

− rozwijanie sprawności 

manualnej, 

− zachęcanie do sprawiania 

bliskim przyjemności. 

I 7, III 2, IV 2, IV 

5, IV 7 

IV 8 

2 Jak nasi rodzice  Ćwiczenia w 

porównywaniu 

wzrostu. 

 Ćwiczenia 

gimnastyczne 

− określanie wzrostu 

dzieci, 

− porównywanie wzrostu 

dzieci, 

− rozwijanie sprawności 

fizycznej. 

I 8, IV 13 

3 Mój tata  Zabawy przy 

piosence Mój 

tata. 

 Laurka dla 

mamy i taty – 

ćwiczenia 

plastyczne. 

− kształtowanie poczucia 

rytmu, 

− rozwijanie sprawności 

manualnej, 

− rozwijanie umiejętności 

wykonywania pracy 

według instrukcji. 

II 9, III 2, 

IV 7, IV 8 

4 Wokół mamy i 

taty 
 Wokół mamy i 

taty – ćwiczenia 

i zabawy. 

 Zabawa słowna - 

układanie 

rymów 

− rozwijanie słuchu 

fonematycznego, 

− rozwijanie mowy, 

− rozwijanie sprawności 

manualnej, 

− zachęcanie do sprawiania 

przyjemności innym. 

IV 2, IV 5, IV 8, 

IV 18 

5 Festyn  Słuchanie 

opowiadania 

Agaty 

Widzowskiej 

Festyn. 

 Ćwiczenia 

gimnastyczne 

− rozwijanie mowy, 

− zachęcanie do wspólnej 

zabawy z rodzicami, 

− rozwijanie sprawności 

fizycznej. 

I 8, III 2, IV 5 

 

 



 

Temat: Mama i tata      25.05.2020r (poniedziałek)  

Drodzy Rodzice dzisiaj będziemy realizować temat „Mama i tata”. Proponujemy wspólne 

oglądanie zdjęć rodziców z dzieciństwa. Prosimy o przeczytanie dziecku wiersza „Mama i 

tata” oraz rozmowę na temat jego treści. Proponujemy zabawy „Wysoko - nisko” oraz 

„Mama ma…, a mój tata jest..,”. Prosimy o zachęcenie dzieci do zabawy w kończenie zdań o 

rodzicach oraz zabawę gdzie rodzic recytuje wiersz „Mama i tata”, a dziecko dopowiada 

końcowe słowa wersów. Dzisiaj, również poprosimy Państwa o zachęcenie dzieci do ćwiczeń 

motoryki małej poprzez ułożenie ze sznurka serduszka, oraz wycięcie serca z papieru. 

Proponujemy, również zabawę w układanie zdrobnień do słów mama i tata. Zachęćcie dzieci 

do wykonania kart pracy. Dzisiaj również przesyłamy propozycję wykonania miseczki na 

łakocie.  

1.Oglądanie zdjęć rodziców z ich dzieciństwa. 

Potrzebne będą: zdjęcia rodziców z ich dzieciństwa. 

Porównywanie zdjęć rodziców z wyglądem dzieci. 

 

2. Zabawa orientacyjno – porządkowa "Wysoko – nisko" 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

 

3. Zabawa "Moja mama jest..., a mój tata jest..." 
Dzieci kończą zdania (poszukiwanie jak największej liczby określeń przymiotnikowych), 

rodzic zapisuje określenia wokół napisów: Mama jest..., Tata jest... Wspólne odczytują napisy 

(zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w określeniach mamy i taty). 

 

4. Słuchanie wiersza Jadwigi Kaczanowskiej "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. 

 

5. Rozmowa na temat wiersza. 
*Kim dla dzieci jest mama i tata? 

*Za co dzieci dziękują rodzicom? 

 

6. Kończenie zdań rozpoczętych przez rodzica.  

Moi rodzice są kochani, bo... 

Pomagam rodzicom w ... 

Lubię być w domu, bo... 

Z tatą najchętniej robię... 

Z mamą najchętniej robię... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU


 

 

7. Aktywne słuchanie wiersza. 
Rodzic recytuje wiersz, a dzieci dopowiadają 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. 

 

8.  Karta  pracy.(Załącznik 1) 

Łączenie pierwszych głosek z nazw rysunków. Rysowanie dla Olka i Ady prezentów, których 

nazwy powstały z połączenia głosek. Rysowanie po śladach.  

 

9. Ćwiczenia motoryczne. 
Układanie serduszek ze sznurka. 

Wycinanie serduszek z czerwonego papieru. 

  

11. Układanie zdrobnień do słów: mama, tata. 
Mama- mamusia, mamuśka, mamunia... 

Tata- tatuś, tatusiek, tatunio...  

 

13. Wykonanie miseczki na łakocie. 
(olej, lakier w areozolu, plastikowy pojemnik, gazety, klajstr, farby)  

Dzieci z pomocą rodzica nacierają plastikowy pojemnik odwrócony do góry dnem z zewnątrz 

olejem. Następnie dra gazety na średniej wielkości kawałki, którymi za pomocą klajstru 

oklejają pojemnik. Muszą zwrócić uwagę na zespolenie jego dna z bocznymi ściankami. 

Oklejony pojemnik stawiają w ciepłym miejscu, by wysechł. Po upływie mniej więcej doby 

należy ostrożnie oddzielić pojemnik od gazet i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gdy 

klajster zupełnie wyschnie, dzieci palcami pokrywają miseczkę farbą, po jej wyschnięciu 

spryskuje miseczkę przezroczystym lakierem w aerozolu. Praca może być prezentem dla 

rodziców. 

Jak zrobić klaister 

KLAJSTER (Przygotowuje go osoba dorosła!) – PRZEPIS: 

- 2 szkl. wody, 

- 3 łyżki mąki ziemniaczanej 

Odlewamy małą ilość wody i mieszamy w niej mąkę. Pozostałą ilość wody wlewamy do 

garnka i gotujemy. Do wrzącej wody wlewamy wymieszaną mąkę z wodą i chwilę gotujemy, 

cały czas mieszając. Tak otrzymany klajster studzimy i jeśli powstały grudki przecieramy 

przez sitko. 

  
Opracowanie : Bożena Janicka 

                       Jagoda Błaszczak 

 



 

 Załącznik 1 

 

 

 



 

 

 

 



 

Temat:  Jak nasi rodzice    26.05.2020r (wtorek)  

Witamy Drodzy Rodzice. Dzisiaj proponujemy temat „Jak nasi rodzice”. Dzisiejszego dnia 

przesyłamy propozycje zabaw w mierzenie  - porównywanie wzrostu oraz kilka propozycji 

ćwiczeń gimnastycznych i zabawy ruchowych. Prosimy o zachęcenie dzieci do aktywnego 

udziału w dzisiejszych zajęciach i wykonania przesłanych kart pracy. Miłej zabawy 

1. Karty pracy. (Załącznik 1) 

Czytanie zdań z Rodzicem lub samodzielnie. Rysowanie swojej mamy i swojego taty. 

Nazywanie kwiatów. 

 

2. Gimnastyka z tatą - rozwijanie sprawności ruchowej. 

Rodzic czyta opowieść ruchowa, a dziecko naśladuje czynności opisywane. 

Razem z tatą  idziemy do parku - maszerujemy w miejscu. 

Teraz lekka rozgrzewka! Uwaga, przeszkody! - przeskakujemy z nogi na nogę, następnie 

biegamy w miejscu. 

Pada deszcz, chowamy się pod daszek! - unosimy ręce do góry i robimy daszek nad głową. 

Uwaga, drzewo! 

Odpoczywamy.  

Wracamy do domu - maszerujemy. 

 

3. Ćwiczenia w porównywaniu wzrostu. 
Mierzenie wzrostu członków rodziny. Będzie do tego potrzebna miarka. Rodzic mierzy 

wysokość ciała członków rodziny za pomocą miarki zawieszonej na ścianie. W notesie 

zapisuje wzrost przy imionach członków rodziny.   

 

4. Zabawa ruchowa Kto jest wyższy? Kto jest niższy?  

Członkowie rodziny poruszają po pokoju. Na hasło: Stop! Na przerwę w grze dobieramy się 

w pary i porównujemy swój wzrost. Oceniamy, kto w parze był wyższy, a kto niższy. 

 

5. Karty pracy.(Załącznik 2) 
Kolorowanie ubrań tej osoby z pary, która jest wyższa. Naklejanie zdjęć odpowiedniego 

kwiatu. 

 

6. Zabawa ruchowo - naśladowcza Jak nasi rodzice. 
Na hasło: Jak mama naśladują czynności wykonywane przez mamę. Na hasło: Jak tata - 

czynności wykonywane przez tatę. 

 

7. Duży i mały skok ? - ćwiczenia gimnastyczne.  

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

8. Zabawa ruchowa z elementem równowagi Podwieczorek dla rodziców. 
Dziecko porusza się po wyznaczonym obszarze np. po pokoju. Dziecko trzyma w ręce 

talerzyk z jednorazowym kubeczkiem. Należy poruszać się z kubeczkiem jak najdłużej. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


 

9. Karta pracy. (Załącznik 3) 

Wyklaskiwanie podanego rytmu, w powtarzaniu tekstu za Rodzicem. Określanie, w którą 

stronę zwrócone są serduszka. Naklejanie brakujących serduszek. Rysowanie po śladach 

dużych serduszek. Rysowanie w ich wnętrzu małych serduszek. 

 

10. Zabawa Co lubią moi rodzice? 
Dzieci określają, co lubi mama, a co lubi tata, ale odpowiedzi podają, dzieląc słowa na sylaby. 

Np. Chłopiec mówi, że  jego mama lubi cze -ko- la- dę, a tata cias- to.  

 

 

 

 
Opracowanie : Bożena Janicka 

                       Jagoda Błaszczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1 

 

 



 

Załącznik 2 

 

 



 

Załącznik 3 

 

 



 

Temat: Mój tata     27.05.2020r (środa) 

Drodzy Rodzice dzisiejszego dnia proponujemy rozmowę z dzieckiem na temat  jak dzieci 

mogą pomóc rodzicom. Prosimy o przeczytanie wiersza S. Grabowskiego „Nie jestem sam” 

oraz rozmowę z dzieckiem na temat treści wiersza. Przesyłamy propozycję zabawy ruchowej 

„Jadą goście” oraz zabawy „Ułóż słowa”. Wysyłamy również propozycję piosenki „Mój 

tata” do której dziecko będzie mogło wykonać swój dowolny taniec. Prosimy o zachęcenie 

dzieci do wykonania kart pracy i proponowanych działań.  

1. Rozmowa na temat : Jak dzieci pomagają rodzicom? 

 Czy pomagacie rodzicom w domu? W czym? 

 Czy powinniście pomagać rodzicom? Dlaczego?  

2.  Improwizacja ruchowa do piosenki  „Mój tata.!  

https://www.youtube.com/watch?v=K4L7hvqBx-0 

3. Karta pracy.(Załącznik 1) 

Opowiedz o tym, jak Olek i Ada pomagają rodzicom. 

Przedstawienie za pomocą rysunku sposobów, w jaki sposób dzieci pomagają rodzicom. 

Rysowanie po śladzie serduszek i kolorowanie ich.  

4. Słuchanie wiersza S. Grabowskiego "Nie jestem sama". 

Mama biega po pokoju 

ze ścierką, 

z odkurzaczem, 

z froterką. 

Tata biega po pokoju 

z fajką, 

z książką, 

z pomysłami. 

A ja siedzę szczęśliwa 

w pokoju, gdzie lalka Rozalka, 

zeszyty do pierwszej klasy, 

atlasy... 

Gdy w domu 

tatuś i mama, 

nie jestem sama.  

5. Rozmowa na temat wiersza. 

 Co robi mama? 

 Co robi tata? 

 Gdzie jest dziewczynka? 

 Dlaczego jest szczęśliwa?  

https://www.youtube.com/watch?v=K4L7hvqBx-0


 

 

6. Zabawa ruchowa  - Jadą goście.  

Przy dźwiękach wystukiwanych na misce lub bębenku dzieci maszerują  po obwodzie koła. 

Podczas przerwy w muzyce zatrzymują się i powtarzają wyliczankę, ilustrując ją ruchem:     

 

                                                                    Dzieci:  

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  

Tato! Tato!                                                 Gesty takie same jak wyżej.  

Co, co, co?  

Goście odjeżdżają.. 

No to co?  

Do widzenia, do widzenia. 

Cmok, cmok, cmok. 

 

7. Zabawa „Ułóż słowa”  

Prosimy o udostępnienie dzieciom patyczków lub zapałek i możliwość dostępu do napisanych 

słów w celu odwzorowania  

MAMA, TATA, MATA, TAMA 

8. Karta pracy.(Załącznik 2) 

Kolorowanie rysunku: bukiet dla mamy. Rysowanie po śladach. 

9. Wykonanie "Laurka dla mamy i taty" według instrukcji obrazkowej. (Załącznik 3) 

 

 

 

Opracowanie : Bożena Janicka 

                       Jagoda Błaszczak 

 
 

 



 

 

Załącznik 1 

 



 

Załącznik 2 

 

 



 

Załącznik 3 

 

 

 



 

 

Temat dnia: Wokół mamy i taty.      28.05.2020r (czwartek) 

Drodzy Rodzice dzisiaj na dobry początek proponujemy ćwiczenia ruchowe a następnie 

zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania opowiadań „Moja rodzina”. Poproście aby dziecko 

po obejrzeniu opowiadań spróbowało wyjaśnić „Co to jest rodzina?” oraz wymieniło i 

nazwało  najbliższych członków swojej rodziny, zachęćcie je również do improwizacji 

ruchowej przy piosence „Moja wesoła rodzinka”. Kolejne zadanie to liczenie przez dziecko 

słów w podanych przez Rodzica zdaniach oraz dzielenie na sylaby i wyodrębnianie pierwszej 

głoski w nazwach obrazków przedstawiających prezenty dla rodziców. Proponujemy również 

zabawę słowną, naukę rymowanki dla mamy i dla taty, karty pracy oraz zabawy ruchowe przy 

piosenkach. 

 

1. Ćwiczenia ruchowe. 

Ćwiczenia dla dzieci - prawidłowa postawa. 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

 

2. „Moja rodzina” – opowiadania do obejrzenia i wysłuchania. 

https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=7Zh-4tJw_rA 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7Zh-4tJw_rA


 

* ,,Co to jest rodzina” - wypowiedzi dzieci na określony temat (członkowie rodziny) na 

podstawie oglądanych opowiadań:  

- Wymień członków rodziny występujących w opowiadaniu. (tata, mama, syn, córka, babcia, 

dziadek). 

- Jak nazywa się mama i tata? (rodzice) 

- Jakie są dzieci w tej rodzinie? (córka, syn) 

- Kto to są wnuki? 

  

3. „Moja wesoła rodzinka” – improwizacja ruchowa do piosenki.   

https://www.youtube.com/watch?v=NrvFvX3myu0 

 

4. „Mama i tata” -  liczenie słów w zdaniach. 

* Rodzic odczytuje zdania a dziecko liczy w nich słowa i podaje ich liczbę. Np.: 

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 nazw obrazków przedstawiających prezenty dla rodziców;  

* Wyodrębnianie pierwszej głoski w nazwach obrazków. 

Przykładowe obrazki: tort, róża, korale, książki, serce, ręczniki.  

 

                                 
 

 

                     
 

https://www.youtube.com/watch?v=NrvFvX3myu0


 

                                               
 

5. Karty pracy (cz. 4, s. 51, 52) 

*Odwzorowanie kwiatków dla mamy. Rysowanie po śladach rysunków róż. 
 
 



 

 
 
**Obejrzyj obrazki. Odszukaj i zaznacz na dolnym rysunku 10 różnic między nimi.  

  Rysuj po śladach drzew bez odrywania kredki od kartki. 

 

 



 

 
 
6. Podawanie rymów do słów: mama, tata – zabawa słowna. 

Mama – rama, gama, tama, dama, lama… 

Tata – wata, data, chata, łata, mata… 

 

7. Nauka rymowanki dla mamy i dla taty. 

Dzieci powtarzają tekst rymowanki fragmentami za rodzicem lub starszym rodzeństwem: 

Mamo, mamo –                                                                           Tato, tato – 

co ci dam?                                                                                  co ci dam? 



 

To serduszko, które mam.                                                         To serduszko, które mam. 

A w serduszku miłość jest.                                                        A w serduszku miłość jest. 

Mamo, mamo – kocham Cię!                                                   Tato, tato – kocham Cię! 

 

Dziecko, recytując rymowankę zapełnia sylwetę serca wg własnego pomysłu. 

 

 

 
 

8. „Dla Mamy i Taty” – piosenki do słuchania i zabawy.  

 

- „Sto lat dla mamy i taty” :  https://www.youtube.com/watch?v=grjsVmBu9xM 

- „Moja mama jest kochana”:  https://www.youtube.com/watch?v=JperH-I6LaM 

- „Najlepiej jest u mamy”: https://www.youtube.com/watch?v=TZvnt8CDMEQ 
- „Tata jest potrzebny”: https://www.youtube.com/watch?v=ktMMksJTb6M 

- „Piosenka dla taty”: https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc 

 
 

 

Opracowanie : Bożena Janicka 

                       Jagoda Błaszczak 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=grjsVmBu9xM
https://www.youtube.com/watch?v=JperH-I6LaM
https://www.youtube.com/watch?v=TZvnt8CDMEQ
https://www.youtube.com/watch?v=ktMMksJTb6M
https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc


 

 

Temat dnia: Festyn rodzinny.      29.05.2020r (piątek) 
 

Drodzy Rodzice dzisiaj prosimy o wyjaśnienie dziecku „Co to jest festyn?”, następnie przeczytajcie 

opowiadanie A. Widzowskiej „Festyn” a dziecko w tym czasie może oglądać ilustracje w książce. 

Porozmawiajcie na temat opowiadania, następnie proponujemy ćwiczenia oddechowe oraz wspólną 

zabawę muzyczno-ruchową ze swoim dzieckiem. Zachęcamy do zabawy matematycznej „Tort” 

oraz do wspólnych  z dzieckiem zabaw ruchowych  przy piosenkach. Proponujemy również 

zabawę „Uśmiechnięta buzia” zgodnie z tekstem wierszyka „Kropka, kreska” oraz kartę 

pracy. W wolnym czasie zaproponujcie dziecku obejrzenie bajki „Króliczek Alilo - Dzień 

Matki”.  

 

1. Domowa zabawa ruchowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g 
 
2. Rozmowa na temat festynu. 
Rodzic wyjaśnia dziecku: 

- Co to jest festyn? 

- Z jakiej okazji organizuje się festyn? 
 
Festyn - zabawa urządzana zwykle pod gołym niebem, związana z jakąś uroczystością, często 

połączona z kiermaszem, konkursami, zawodami itp. 

 
3. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Festyn”. 

Książka (s. 78–81)  

Dzieci słuchają czytanego przez Rodzica opowiadania i oglądają ilustracje w książce. 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g


 

– 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? 

− W jakim konkursie mama Olka i Ady zajęła pierwsze miejsce? 

− Jakie inne konkursy odbyły się jeszcze podczas festynu? 

− Jakie nagrody przygotowały dzieci? 

− O kim Ada recytowała wiersz? 

− Czym zakończył się festyn? 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

4. Ćwiczenia oddechowe. 

Rodzic nawiązuje do opowiadania i proponuje dziecku i pozostałym domownikom  konkurs 

w nadmuchiwanie balonów – kto zrobi to najszybciej?  Rodzic pomaga dziecku  w 

zawiązywaniu kokardek. Zwycięzca zostaje nagrodzony brawami. Balony posłużą do 

wspólnej zabawy. 

 
5. Zabawa muzyczno-ruchowa dla dzieci i rodziców. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY 
 
6. „Tort” – zabawa matematyczna. 

 

Przeczytaj tekst z rodzicem. Rodzic będzie czytał wyrazy, a ty rysuj i mów ile porcji tortu 

pozostało. ( do zabawy można wykorzystać liczmany)  

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY


 

 

 

7. „Kwiatowy walczyk” - piosenka na Dzień Mamy i Taty. 
https://www.youtube.com/watch?v=JQzvi20E1sM 
 

8. Karta pracy. (cz.4 s.53) 

Rysowanie szlaczków po śladzie, a potem – samodzielnie. Rysowanie po śladach rysunków. 

Kolorowanie rysunków dużych misiów na brązowo, a małych misiów – na różowo. 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JQzvi20E1sM


 

9. „ Uśmiechnięta buzia” – rysowane wierszyki. 

Rodzice i dzieci wskazują wzajemnie części twarzy zgodnie z tekstem wierszyka  

 

„ Kropka, kreska”. 

kropka-oczy, kreska- nos, kreska- usta, okrągłe kółeczko- cała głowa. 

„Kropka, kropka 

   Kreska, kreska 

   Okrągłe kółeczko 

   Uśmiechnięte mamy buzie 

   Jak złote słoneczko”. 

 
10. „Mama i Tata” – swobodna ilustracja ruchowa do piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4 

11. Króliczek Alilo - Dzień Matki (Bajka). 

https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU 

 

W wolnym czasie możecie obejrzeć bajeczkę pod tytułem Króliczek Alilo. Dobrej zabawy. 

 
 
 
 

Opracowanie : Bożena Janicka 

                       Jagoda Błaszczak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4
https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU


 

 

 ZAJĘCIA  DODATKOWE 

                                                                          DLA  CHĘTNYCH  DZIECI 

Zajęcia muzyczno-taneczne:                               

 Dzień dobry. Ponownie zapraszamy chętne dzieci na zajęcia muzyczno-taneczne. 

Proponujemy Wam znaną piosenkę „Cudownych rodziców mam... - DZIEŃ MAMY I 

TATY” https://www.youtube.com/watch?v=3CW1cohEpWU przy której możecie 

zatańczyć dla swoich Rodziców znany Wam układ z wykorzystaniem np. balonów, chustek… 

Zachęcamy Was również  do nauki tańca do piosenki „A ram sam, sam” 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI 
https://www.youtube.com/watch?v=XdZ5R0Ixmlg 
 
A następnie zatańczcie go wspólnie ze swoimi Rodzicami. 

„A ram sam, sam” - Taniec z rodzicami. 

https://www.youtube.com/watch?v=MdySEQ_t49I 
 
 

„A ram sam, sam” - piosenki dla dzieci 
 

A ram sam, sam, a ram sam, sam 

Guli, guli, guli, guli, guli, ram sam, sam                               

A ram sam, sam, a ram sam, sam 

Guli, guli, guli, guli, guli, ram sam, sam 

A rafi, a rafi 

Guli, guli, guli, guli, guli ram sam, sam 

A rafi, a rafi 

Guli, guli, guli, guli, guli ram sam, sam. 

 

MIŁEJ ZABAWY  

https://www.youtube.com/watch?v=3CW1cohEpWU
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI
https://www.youtube.com/watch?v=XdZ5R0Ixmlg
https://www.youtube.com/watch?v=MdySEQ_t49I


 

Zajęcia plastyczne                                                           

 

Serca na patyku z  masy solnej  

Podstawowy przepis na masę solną: 

200g mąki- ok. 1 szklanka i 2 łyżki 

200g soli- ok. 1/2 szklanki 

125cm3 wody- ok. 1/2 szklanki 

Do wykonania serc możecie użyć masy solnej. Wystarczy rozwałkować placek grubości 

około 0,5 cm, następnie ułożyć go na koronce i przewałkować kolejny raz delikatnie. W ten 

sposób od spodu odbije nam się pięknie motyw koronki. Następnie z pomocą foremki do 

wycinania ciasteczek lub odrysowując wykałaczką wycinamy kształt serce. Następnie 

wbijamy delikatnie w nasze serca wykałaczki, które posłużą do trzymania. Młodsze dzieci 

mogą próbować zrobić to samodzielnie lub przy małej pomocy rodzica. 

         Tak przygotowane serca zostawiamy do wyschnięcia na około 12h. Po tym czasie będą 

gotowe, teraz wystarczy przyczepić do nich sznurkowe lub kolorowe kokardki. Serca można 

oczywiście pomalować również farbami.  

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/01/serca-na-patyku-z-gliny-lub-masy-solnej/ 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/01/serca-na-patyku-z-gliny-lub-masy-solnej/

