
Witajcie Kochani! 

 

18.05. 2020 r 

Poniedziałek 

 

1. Dziś proponuje abyście posłuchali piosenek. Możecie do nich sobie swobodnie 

potańczyć. 

https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-

8U&list=PLAd3a4DKE1p5dmQJhb6VuaVfRkBLDYNuB&index=4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs&list=PLAd3a4DKE1p5dmQJhb6VuaVfRkBL

DYNuB&index=7 

 

2. Czy wiecie jakie zbliża się święto? Chciałabym abyście teraz wykonali pracę,  

załącznik nr 1 

Poprowadźcie ołówek po liniach przerywanych a następnie pokolorujcie obrazek. 

 

3. Poproście rodziców o przeczytanie  wiersza  Joanny Myślińskiej 

 

„Mamusiu moja” –  Joanna Myślińska 

Mamusiu moja, mamo kochana, 

dzisiaj jest święto Twoje od rana, 

więc ja dziś Tobie składam życzenia 

z całego serca, pełna wzruszenia. 

Życzę Ci tego, czego chcesz skrycie, 

bo przecież kocham Ciebie nad życie, 

za to, że miłość mi swoją dałaś 

i mną się czule opiekowałaś. 

Mamusiu moja, miła mateczko, 

dziś się do Ciebie śmieje słoneczko, 

 wietrzyk Cię lekko muska po twarzy 

 i da Ci wszystko, o czym zamarzysz. 

Ja zaś Ci teraz wręczę laurkę – masz na niej serce, 

kwiatki i chmurkę, bo o tym marzy córeczka mała, 

 byś się mamusiu wciąż uśmiechała. 

https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U&list=PLAd3a4DKE1p5dmQJhb6VuaVfRkBLDYNuB&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U&list=PLAd3a4DKE1p5dmQJhb6VuaVfRkBLDYNuB&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs&list=PLAd3a4DKE1p5dmQJhb6VuaVfRkBLDYNuB&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs&list=PLAd3a4DKE1p5dmQJhb6VuaVfRkBLDYNuB&index=7


4. Spójrzcie na obrazek załącznik nr 2 i zastanówcie się teraz czym jest rodzina? 

5. Obejrzyjcie krótki filmik  

https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY 

6. Spójrzcie teraz a załącznik nr 3 i 4. Czy wiecie co one przedstawiają. To drzewo 

genealogiczne, czyli inaczej tablica potomków. 

7. Spójrzcie na kolejne załączniki i postarajcie się odczytać wyrazy. Załączniki 5-14 

8. Na sam koniec postarajcie się odpowiedzieć na pytania: 

- Mama i tata to moi ………………………. 

- Ja dla swojej mamy jestem ………………. 

- Ja dla swojego taty jestem ……………….. 

- Mama mojej mamy to moja ……………… 

- Tata mojej mamy to mój ………………… 

- Mama mojego taty to moja ……………… 

- Tata mojego taty to mój …………………. 

- Ja dla mojej babci i dziadka jestem ……… 

 

19. 05. 2020 r 

Wtorek 

 

1. Witajcie Kochani! 

Dziś zaśpiewamy sobie piosenki, które znacie. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ktMMksJTb6M 

2. Teraz chciałabym abyście spróbowali wykonać kartę pracy, załącznik nr 15. Czy 

pomożecie dzieciom dotrzeć do swoich rodziców? Jestem przekonana, że poszło Wam 

świetnie! 

3. Czas się trochę poruszać w tym celu poproście rodziców o włączenie piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

4. Czas na kolejne zadanie. Odnajdźcie i pokolorujcie odpowiednie litery - załącznik nr 16 

5. Teraz proszę abyście wykleili tulipana plasteliną - załącznik nr 17 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY
https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA
https://www.youtube.com/watch?v=ktMMksJTb6M
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


20. 05. 2020 r 

Środa 

 

1. Witajcie Piraci! 

Dziś zaczniemy dzień od krótkiej gimnastyki. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

2. Chciałaby abyście dziś posłuchali wierszy o mamie i tacie. 

 

 

„Moja mama” –  Anna Surowiec 

Krysia - to moja mama kochana, 

troszczy się o mnie od rana. 

Ma jasne włosy i zielone oczy 

i co dzień mnie budzi jej uśmiech uroczy. 

Kocham ją bardzo za ciepło, 

oddanie i dlatego prezent przygotuję dla niej. 

Mocno ja uściskam i życzenia złożę, 

a na jej kolanach swój prezent położę. 

 

 

„Kocham cię tato” – Joanna Myślińska 

Kocham Cię tato, wiosną i latem, 

za to, że jestem twym „małym światem”, 

 za to, że uczysz, jak w piłkę grać 

i co mam robić, by się mniej bać. 

Kocham Cię tato, jesienią, zimą, 

gdy słońce świeci lub chmury płyną, 

 za to, co dałeś i co mi dasz, 

za to, że jesteś i przy mnie trwasz. 

Kochany tato, w Dniu Twego Święta, 

synek o Tobie także pamięta 

i już dla Ciebie życzenia ma, 

a z życzeniami – obrazki dwa. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


3. Teraz chciałabym abyście wydrukowali kartę pracy, załącznik nr 18. Policzcie  

i narysujcie tyle korali ile jest motylków oraz tulipanów. 

4. Na sam koniec chciałabym abyście stworzyli portret swojej rodziny. Technika dowolna. 

Możecie użyć farb, pasteli czy kredek. Wierzę, że powstaną wspaniałe prace :) 

 

 

21. 05. 2020 r 

Czwartek 

 

1. Na sam początek chciałabym abyście się troszkę poruszali. 

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

2. Teraz proponuję abyście obejrzeli film o zawodach. Wasi rodzice również wykonują 

różne zawody. Porozmawiajcie z nimi na czym polega ich praca. A Wy kim chcielibyście 

zostać w przyszłości? 

https://www.youtube.com/watch?v=_NiXDHBpSh8 

3. Teraz otwórzcie załączniki 19-23. Spróbujcie odczytać nazwy zawodów. Podzielcie je na 

sylaby i przeliczcie. Klaśnijcie tyle razy ile jest sylab. 

4. Możecie zagrać w rodzinną grę, załącznik 24-29 

5. Narysujcie kim chcielibyście zostać w przyszłości :) 

 

22 maj 2020 rok 

Piątek 

  

1. Dziś chciałabym abyście poćwiczyli z rodzicami 

 

Zestaw ćwiczeń Bożena Forma 

- Marsz. "Dzieci" maszerują unosząc kolana, "dorośli" idą na palcach. Na sygnał zmiana ról. 

- Błoto- zabawa z elementem skrętu. 

Dzieci ustawiają się w parach - najpierw "dziecko" w lekkim rozkroku (ręce na biodrach), za 

nim "rodzic" w większej odległości. "Dziecko" wpadło do "błota" i boi się poruszyć. Wykonuje 

skręty tułowia "szuka rodzica". 

- Kajakowy spływ- ćwiczenie z elementem skłonu. 

Siad w rozkroku, jedno za drugim "rodzic, dziecko". "Dziecko" trzyma "rodzica" w pasie. 

Wspólnie pochylają się w tym samym rytmie równocześnie w przód i tył. "Rodzic" naśladuje 

ruchy wiosłem. 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/watch?v=_NiXDHBpSh8


- Rowery- zabawa wzmacniająca mięśnie brzucha i nóg. 

W parach leżenie tyłem, stopy przylegają do siebie. Ręce wzdłuż tułowia. Równoczesne 

uniesienie nóg, naśladowanie jazdy na rowerze. 

- Ćwiczenie z elementem czworakowania. 

"Rodzic" stoi w rozkroku, "dziecko" przechodzi na czworakach między nogami raz w jedną, 

raz w drugą stronę. 

- Gąsienica- ćwiczenie przeciw płaskostopiu. 

"Rodzic i dziecko" widzą gąsienicę. Próbują iść tak jak ona (stopy przylegają do podłoża, 

podciąganie palców, przesuwanie stóp). 

 

2. Teraz chciałabym abyście wysłuchali wiersza 

 

„Kochana Mamo!” 

Na mojej laurce barwny motyl lata 

 i przynosi radość od zimy do lata. 

Koniczynki małe dużo szczęścia dają, 

a najwięcej dzieci, które Cię kochają! 

Bądź szczęśliwa mamo, 

zawsze uśmiechnięta, 

w każdy dzień tygodnia 

nie tylko od święta. 

 

3. Stwórzcie własną laurkę dla rodziców. Oto kilka pomysłów,  załącznik nr 30, 31. 

4. Na koniec proponuje zabawę „Zgadnij co robię”. Naśladujcie ruchem jakąś czynność, 

którą możecie wykonać razem z rodzicami w domu i zgadujcie (gotowanie, prasowanie, 

sprzątanie itp.).   

5. Możecie pobawić się w zabawę „Mama czy Tata”. Otwórzcie załączniki nr 32. 

Znajdziecie tam różne stwierdzenia, np. „zna się na sporcie”, „gotuje”. Waszym 

zadaniem będzie przyporządkowanie danej czynności osobie, która roi to lepiej. 

Załącznik nr 33,34. 

 

Do zobaczenia! :) 
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