
WITAMY WAS PONOWNIE KOCHANE DZIECIAKI I DRODZY RODZICE!!! PRZYGOTOWAŁYŚMY DLA WAS 
KOLEJNE ZABAWY I  ZADANIA. 

W DALSZYM CIĄGU PROSIMY O PRZESYŁANIE FILMIKÓW I FOTEK 

 
PONIEDZIAŁEK 25.05.2020 
1. Proponujemy rozruszad się poranną piosenką: „Głowa, ramiona, kolana, pięty”. Piosenkę znajdziesz tutaj:  
https://chomikuj.pl/paniInka/EDUKACJA/PIOSENKI-
+pokazwyanki/G*c5*82owa+ramiona+kolana+pi*c4*99ty,4814701742.mp3(audio) 
A gimnastyka dobra sprawa 
Dla nas wszystkich to zabawa 
Ręce w górę i w przód i w bok 
Skok do przodu, w górę skok. 
 

Głowa, ramiona, kolana pięty 
Kolana, pięty, kolana, pięty 
Głowa, ramiona, kolana, pięty 
Oczy, uszy, usta, nos. 
 

Głowa, ramiona, kolana pięty 
Kolana, pięty, kolana, pięty 
Głowa, ramiona, kolana, pięty 
Oczy, uszy, usta, nos. 
 

2. Proponujemy obejrzenie z dziedmi albumów rodzinnych.   
Prosimy, aby dzieci wypowiedziały się na temat oglądanych zdjęd, ulubionych wspólnych zajęd z Rodzicami, 
dziadkami, rodzeostwem. 
 „Rodzina” – rozwiązanie zagadki obrazkowej. Wprowadzenie napisu do globalnego czytania. Podział wyrazu na 
sylaby. Nazywanie   członków rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek na podstawie zagadek słowno 
obrazkowych.  Posługiwanie się ich imionami. 
Ukazanie codziennych obowiązków domowych i pracy    zawodowej matek i ojców, dziadków. Budzenie szacunku 
dla rodziców i bliskich.  
Obrazki do zagadek – załącznik nr 1. 
Zagadki: 
Jak razem się nazywa: 
babcia i prababcia siwa, 
dziadek szpakowaty i dzieci 
– obok mamy i taty? (rodzina) 
 

Kim są zatroskani, kiedy chorujemy 
lub kiedy złe stopnie do domu niesiemy? 
Wspierają nas radą, pomogą w kłopotach 
i tak jak teraz, zawsze będą nas kochad! (rodzice} 
 

Kto nas kocha tak jak nikt 
i ochrania całym sercem? 
I do kogo można przyjśd 
z każdym smutkiem jak najprędzej? 
To „m” litera, to „a” litera. 
Te dwie litery wyraz zawiera. 
Słowo serdeczne, odgadniesz sama. 
To jest na pewno słowo … . (mama) 
 

Oto niezwykle łatwa zagadka. 
Kim jest dla Ciebie syn Twego dziadka? (tata) 
 

Łatwą zagadkę dziś mamy, 
kim jest mama mamy? (babcia) 
Nie każdy jest siwy, 

https://chomikuj.pl/paniInka/EDUKACJA/PIOSENKI-+pokazwyanki/G*c5*82owa+ramiona+kolana+pi*c4*99ty,4814701742.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/paniInka/EDUKACJA/PIOSENKI-+pokazwyanki/G*c5*82owa+ramiona+kolana+pi*c4*99ty,4814701742.mp3(audio)


nie każdy wąsaty, 
lecz każdy jest tatą 
mamy albo taty. (dziadek) 
 

Jest córką mamy i taty, 
bawi się lalkami, nie samochodami, 
jest starsza lub młodsza. 
To moja kochana … (siostra) 
 

Jak się zwracamy 
do brata swojej mamy? (wujek) 
 

To jest zagadka 
łatwa i prosta: 
kim jest dla Ciebie 
twej mamy siostra? (ciocia) 
 

3. Proponujemy  się trochę poruszad w czasie zabaw:  „Idziemy z mamą do parku” 
Rodzic zwraca się do dzieci: 
- Dzieci razem z mamą idą do parku. W parku znajduje się ścieżka zdrowia, gdzie razem będą wykonywad dwiczenia  
( należy wytłumaczyd dzieciom co to jest ścieżka zdrowia). 
Rodzic „mama" demonstruje dwiczenia, dzieci je powtarzają. 
1.Bieg między przeszkodami. W pokoju rozstawione chorągiewki (można je zastąpid  garnkami, miskami), dzieci 
biegną między nimi. 
2. Kilka przysiadów, ręce wyciągnięte do przodu, ruchy sprężyste i miarowe. 
3. Każde dziecko podchodzi do pojemnika i zabiera z niego woreczek (może byd woreczek ryżu). Kładzie go na 
głowę. Ręce wyciągnięte na boki.  Powoli idzie za rodzicem, starając się utrzymad woreczek na głowie. 
4. „Słuchanie śpiewu ptaków" - dzieci zajmują dowolne miejsca na dywanie. Leżą na plecach, oczy zamknięte. 
Słuchają nagrania głosów ptaków 
http://chomikuj.pl/dargren/Odg*c5*82osy+przyrody/KOJ*c4*84CY+*c5*9aPIEW+PTAK*c3*93W(1),4688643830.m

p3(audio) 
5. Swobodny marsz za rodzicem. 
 

4. Proponuję wykonanie pracy plastycznej: „Plastelinkowy bukiet dla rodziców” 
Uzupełnij obrazek -  puste miejsca wypełnij plasteliną w kolorze, który podpowiada nam obrazek. Nazwij kolory 
plasteliny, jakie wykorzystasz w swojej pracy. 
Załącznik nr 2. 
 

5. Proponuję ułożenie wspólnie z  dzieckiem historyjki obrazkowej: „Pomagamy mamie”,  zgodnie z kolejnością 
zdarzeo, rozwijamy myślenie  przyczynowo – skutkowego. 
Historyjki tutaj  https://chomikuj.pl/halszka64/Dzie*c5*84+Matki+i+Ojca/pomoc+mamie+-+zakupy 
https://chomikuj.pl/halszka64/Dzie*c5*84+Matki+i+Ojca/pomoc+mamie+-+zakupy 
Spróbujcie opowiedzied historyjkę na podstawie obrazków. 
Okazjonalnie proponujemy porozmawiad , jak możemy pomóc rodzicom w ich codziennych pracach. 
 

6. Proponujemy  się trochę poruszad w czasie zabawy: „ Układamy serduszko dla Mamy”. 
Dzieci, przy nagraniu piosenki „W zieleni łąka majowa” , poruszają się tanecznym krokiem po dywanie , w rękach 
mają kolorowe sznurki. Podczas przerwy w grze układają z nich na podłodze sylwetę serduszka. Ponowne dźwięki 
melodii są sygnałem do tanecznego poruszania się po dywanie . 
Piosenka tutaj https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg 
 

7. Proponujemy wykonanie dwiczenia graficznego: „Kwiaty  dla Mamy”   
Dzieci łączą kropki, starannie kolorują obrazek. 
Załącznik nr 3. 
26.05.2020 WTOREK 
1. „Tata śpiewa – plan na tydzieo” - proponujemy, aby razem z dzieckiem posłuchad piosenkę 
utrwalającą nazwy dni tygodnia. Piosenkę znajdziesz tutaj   
https://www.youtube.com/watch?v=b2304tGXNBg 

http://chomikuj.pl/dargren/Odg*c5*82osy+przyrody/KOJ*c4*84CY+*c5*9aPIEW+PTAK*c3*93W(1),4688643830.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/dargren/Odg*c5*82osy+przyrody/KOJ*c4*84CY+*c5*9aPIEW+PTAK*c3*93W(1),4688643830.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/halszka64/Dzie*c5*84+Matki+i+Ojca/pomoc+mamie+-+zakupy
https://chomikuj.pl/halszka64/Dzie*c5*84+Matki+i+Ojca/pomoc+mamie+-+zakupy
https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg
https://www.youtube.com/watch?v=b2304tGXNBg


Po wysłuchaniu piosenki zapytaj dziecko, jaki jest dzisiaj dzieo tygodnia, co robił tata  w poszczególne dni tygodnia? 
 

2. Proponuję przygotowanie inscenizacji  B. Szelągowskiej, z wykorzystaniem sylwet. Sylwety można  wyciąd  
i nakleid na patyczek, dzieci uwielbiają teatrzyki, więc naprawdę zachęcam. 
Sylwety – załącznik nr 4. 
„Wszyscy: Bociek na żabkę pewnie poluje. Oj, biedna żabka, wciąż pochlipuje. 
Żabka: Ale dziś piękna pogoda. 
Wciąż siedzied w stawie? Aż szkoda! 
Myszka : Witaj, żabko, A ty dokąd? 
Życie ci niemiłe? Bociek cię od rana szuka 
Będzie tu za chwilę. 
Konik polny: Oj, żabko, to prawda 
Ja mam wzrok sokoli. 
I nie widzę, by bociek siedział na topoli. 
Kwiatki: Przydałaby nam się pszczoła. 
Pszczoła: Tu jestem, czy ktoś mnie woła? 
Mlecz: Chodź do nas, mała pszczółko , 
Ty po łące latasz w kółko ? 
Nie widziałaś przypadkiem bociana? 
Podobno żabki szuka od rana 
(Żabka płacze wśród kwiatów, zwierzątka ją pocieszają) 
Jeż: Ja jestem jeżyk. Kolce mam ostre jak należy 
Obronie cię przed bocianem. 
Żabka: Oj, będę dziś jego śniadaniem. 
Wszyscy: Bociek na żabkę pewnie poluje. 
Oj, biedna żabka, wciąż pochlipuje. 
Kret: Wiesz co, żabko, tu na łące siedzied szkoda 
W stawie mokro , Zimna woda. 
Chodź najlepiej, żabko, ze mną. 
Najbezpieczniej jest pod ziemią. 
Mrówka: E, nieprawda, panie krecie. 
Coś pan dzisiaj bzdury plecie. 
Dom najlepszy to mrowisko. 
Zawsze mam do niego blisko. 
Ślimak: Ja się na tym lepiej znam, 
Bo na grzbiecie domek mam. 
Niepotrzebny dom zbyt wielki, 
Poszukajmy gdzieś muszelki. 
Pszczółka: Pokażę ci, żabko, jak należy latad, 
Razem polecimy do mojego brata 
Wrócimy, gdy bociek zabierze stąd dzieci, 
Bo on do Afryki już jesienią leci. 
(Pojawia się bocian) 
Bociek: Och, wreszcie cię, żabko znalazłem. 
Bo widzisz moja kochana, szukam cię dzisiaj od rana. 
Wiesz dzisiaj jest święto matki 
Kupiłem jej z jarzębiny, piękne czerwone korale. 
I kiedy nad stawem leciałem, wpadły mi prosto do wody. 
A nikt nie pływa jak ty. Żabeczko, pomożesz mi? 
Żabka: Chętnie ci, bodku, pomogę. 
Obiecaj mi jednak nagrodę: 
Nie zjesz mnie na kolację. 
Kwiatki: Obiecaj jej, bo ma rację 
Mlecz: Nagroda jej się należy, gdy tylko odnajdzie korale. 
Bocian: Powiem ci coś, żabko, chod się bardzo wstydzę. 
Mdli mnie, kiedy żabkę na talerzu widzę ! 
Kiedyś, kiedy jeszcze małym bodkiem byłem, 



Żabką się dławiłem. I od tego czasu tylko rybki jadam. 
(Żabka odnajduje korale w stawie) 
Żabka: Masz, bodku. Oto korale, nie zniszczyły się wcale. 
Pszczółka: Oj, bodku kochany, 
Przypomniałeś nam, że dziś święto mamy. 
Chodźcie tutaj wszyscy, chodźcie jak najprędzej! 
Miłośd wyśpiewajmy w tej oto piosence. 
 

Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat postaci występujących w utworze. Poproś, aby podały własne  pomysły, 
dotyczące sposobów sprawienia radości rodzicom.  
 

3. Proponujemy zabawę ruchową: „Rozsypane korale”. Dzieci na początku przygotowują element do zabawy – kule 
z gazet. W czasie wykonywania tej czynności dzieci doskonalą motorykę małą. 
Dzieci poruszają się po dywanie i w rytm tamburyna pomiędzy rozsypanymi przez rodzica piłeczkami (zgniecione 
kule z gazet) – koralami. Podczas przerwy w grze zbierają korale i układają je, tworząc koło – sznur korali. 
 
4. Proponujemy wspólne wysłuchanie piosenki: „Kochana mamo”(sł. M. Szypowska). Piosenka tutaj: 
https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE 
„Kochana Mamo, gdy będę duży, 
to Ci przywiozę małpeczkę z podróży. 
Długim ogonkiem to zwinne zwierzę 
będzie za Ciebie zmywad talerze. 
 
Kochana Mamo, gdy będę duży, 
to Ci przywiozę wielbłąda z podróży. 
Na jego grzbiecie wygodnie siądziesz, 
aby do pracy mknąd na wielbłądzie 
 
Kochana Mamo, gdy będę duży, 
to Ci przywiozę tłum zwierząt z podróży. 
Niech wszystkie ze mną mówią to samo, 
że bardzo Ciebie kochamy, Mamo”. 
Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat treści piosenki. Zadaj pytania: 
- jakie zwierzęta występują w piosence? 
- co robią zwierzęta? 
- dla kogo śpiewamy tą piosenkę? 
- jakie święto obchodzimy dzisiaj? 
Naucz się piosenki i zaśpiewaj ją Mamie. 
 
5. Proponujemy wykonad pracę plastyczną: „Laurka dla Mamy”. Pomysły prac tutaj:   
https://stylowi.pl/29722217 
https://www.zaradnapanidomu.pl/2019/05/diy-prezenty-na-dzien-mamy.html 
https://thepinterestedparent.com/2017/04/q-tip-daisy-craft/ 
 
6. Proponujemy zabawę paluszkową: „Rodzinka”. (Dotykamy kolejno paluszków dziecka, zaczynając od kciuka) 
„Ten duży - to dziadziuś 
A obok – babunia 
Ten w środku - to tatuś. 
A przy nim - mamunia. 
A to jest - dziecinka mała. 
A to - moja rączka cała!” 
 
7. „Rodzina” – dla dzieci chętnych, ułożenie obrazka z części w całośd. 
Poproś rodzica, aby pociął ci obrazek na części wzdłuż linii pionowych i poziomych na 4,6 części.  
Obrazek rodziny – załącznik nr 5. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE
https://stylowi.pl/29722217
https://www.zaradnapanidomu.pl/2019/05/diy-prezenty-na-dzien-mamy.html
https://thepinterestedparent.com/2017/04/q-tip-daisy-craft/


27.05.2020 ŚRODA 
1. Na rozpoczęcie dnia proponujemy wam zabawę ruchowo – muzyczną: „ Bukiet kwiatów dla mamy” . 

Do zabawy potrzebujecie emblematów przedstawiających kwiaty . 
Gdy dzieci usłyszą muzykę spacerują, zbierając rozsypane po całej pokoju kwiaty. Trzeba  dobrze się rozglądad, 
ponieważ niektóre z nich ukryły się między książkami lub na parapecie.  
Emblematy - załącznik nr 6. 
muzyka do zabawy: „Walc wiedeoski” -  z filmu „Noce i Dnie” tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=4OS0il2c9AU 
 
2. „Geometryczny kwiatek dla mamy ” – proponujemy układanie z mozaiki geometrycznej wg pomysłu dzieci.  
Rodzicu powycinaj dziecku figury geometryczne, poproś dziecko, aby nazwało spośród figur koło. A może potrafią 
nazwad pozostałe figury, niech powiedzą w jakich kolorach są figury, niech przeliczają figury w danym kształcie, 
niech określą których jest więcej, których mniej, które są małe, a które duże. 
Figury do wydruku – załącznik nr 7. 
 
 4. „Mrówki” – proponujemy zabawę paluszkową, którą już znacie. 
„Idzie sobie mrówka drogą.. (siedzimy z wyciągniętymi nogami i wędrujemy po jednej nodze jednym palcem) 
gdy rozejrzysz dobrze się, to zobaczysz mrówki dwie (tę częśd wypowiadamy szybko) 
Idą dwie mróweczki drogą....(dokładamy drugi palec i dalej wędrujemy) 
ale lepiej byłoby, gdyby szły mróweczki trzy (tę częśd wypowiadamy szybko) 
Idą trzy mróweczki drogą... (dokładamy trzeci palec i dalej wędrujemy) 
Ale jeśli mam byd szczery, chciałbym, żeby były cztery (tę częśd wypowiadamy szybko) 
Idą cztery mrówki drogą... (dokładamy czwarty palec  i wędrujemy dalej) 
idą sobie w równym rządku, więc zaczynam od początku” (zaczynamy wędrówkę od nowa) 
 
5.„Tulipany dla mamy” – proponujemy wykonanie dwiczenia, doskonalącego umiejętnośd kontynuowania 
podanego rytmu. Pokoloruj kwiaty tulipana. Zachowując podany rytm. 
Karta pracy  załącznik nr 8. 
 
6. Proponujemy zabawę w naśladowanie śmiechu rodziny: „Śmiejąca się rodzina”. Dwiczenie mięśni języka. 
tata – cha, cha, cha, 
mama – ho, ho, ho...  
dzieci – chi, chi, chi...  
 
7.„Wiosenna bukiet” – dla dzieci chętnych proponujemy kolorowanie obrazka wg określonego kodu. Rodzicu, 
wydrukuj kartę pracy dziecku. 
Karty pracy tutaj:   http://files.ctctcdn.com/0b648c1b001/36d0ba4a-9dd3-4ca1-8245-2270a4753437.pdf  (str. 5). 
 
28.05.2020 CZWARTEK 
1. Proponujemy piosenkę na powitanie piosenkę, którą już na pewno znacie, znajdziesz ją tutaj: 
https://chomikuj.pl/sprytnylisek/Przedszkole/Piosenki+dla+dzieci/Zabawy+ruchowe+z+muzyk*c4*85/w 
so*c5*82o+witamy,5650882982.mp3(audio)    
„Wesoło witamy, wesoło witamy 
wszystkich Was, wszystkich Was. 
Radośnie śpiewamy, radośnie śpiewamy 
cały czas. 
Parlando 
Ciekawe, ciekawe co robid będziemy ? 
Co teraz, co teraz, dla Was szykujemy?. 
Refren: Raz, dwa, trzy ! 
Całuski, całuski dzisiaj dla Was mamy, 
Całuski, całuski damy Wam (bis)”. 
 
2. Proponujemy zabawę ruchowo – naśladowczą: ,,Poranek”. 
„Idzie tata na paluszkach ( dzieci idą na placach) 
cicho skrada się do łóżka (kładą place na ustach i mówią ciii) 
w moje  ucho szepcze zdanie ( szemrają po cichu) 

https://www.youtube.com/watch?v=4OS0il2c9AU
http://files.ctctcdn.com/0b648c1b001/36d0ba4a-9dd3-4ca1-8245-2270a4753437.pdf
https://chomikuj.pl/sprytnylisek/Przedszkole/Piosenki+dla+dzieci/Zabawy+ruchowe+z+muzyk*c4*85/weso*c5*82o+witamy,5650882982.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/sprytnylisek/Przedszkole/Piosenki+dla+dzieci/Zabawy+ruchowe+z+muzyk*c4*85/weso*c5*82o+witamy,5650882982.mp3(audio)


– Wstawaj …. ( imię dziecka) na śniadanie (powtarzają zdanie) 
Mama zrywa się z pościeli ( wyciągają ręce do góry i podskakują) 
gładzi włosy, łóżko ścieli” (poprawiają włosy i podnoszą „kołdrę”). 
pędzi szybko wprost do szafy (biegną) 
wkłada bluzkę, tę w żyrafy ( naśladują zakładanie bluzki) 
Stawia czajnik na kuchence ( trzymają przedmiot i stawiają go) 
potem bierze mnie za ręce ( robią z ramion kołyskę) 
są gilgotki, jest ściskanie (rodzic z dzieckiem wzajemnie się łaskoczą i obejmują) 
plus turlanie na tapczanie ( turlają się po dywanie). 
 

3. A teraz czas na zagadkę: 
„Rozlega się wokoło, 
kiedy jest wesoło. 
Mówią, że jest szeroki 
i można zrywad boki”. (uśmiech, śmiech) 
Drodzy rodzice  zapytajcie dzieci, w jakich sytuacjach się  śmieją i co oznacza śmiech. 
 

4.,,Co cieszy rodziców?”- rozmowa inspirowana wierszem Krystyny Datkun - Czerniak pt.: ,,Szczęście” 
A teraz  zaproście dzieci do wysłuchania wiersza pt. ,,Szczęście” 
„Szczęście to: 
- uśmiech taty i mamy, 
- spadające z drzew kasztany, 
- zimne lody w gorący czas, 
- udany rysunek, 
- i gdy ktoś pochwali nas 
Szczęście to wszystko co jest dookoła 
Szczęście mam-gdy nie jestem sam 
Szczęście, że jestem tu na ziemi pomiędzy ludźmi bliskimi”. 
Porozmawiajcie z dziedmi na temat wysłuchanego wiersza 
Pytania pomocnicze: 
– Co to jest szczęście? 
– Co dla dziecka jest szczęściem? 
– Kto jest dla dziecka najbliższą  osobą? 
Powiedzcie dzieciom, jak ważne znaczenia jest posiadania rodziny, bliskich i przyjaciół, a następnie zaproponujcie 
zabawę, która polega na dokooczeniu zdania przez dziecko. 
– Moja mama cieszy się, gdy…….. 
– Mój tata bardzo lubi, kiedy…. 
Przykład: Moja mama cieszy się, gdy jej pomagam. 
 

5. Proponujemy wykonanie pracy plastycznej: „Serce dla Rodziców” z wykorzystaniem masy solnej. Na początku 
jednak trzeba wykonad masę. Tutaj znajdziecie 3 sposoby wykonania masy 
https://www.youtube.com/watch?v=-ZPEv5b2kN8 Proponuję, aby do masy dodad czerwonej plakatowej 
farby, aby masa była już zabarwiona na czerwono. Jak już masa gotowa, to uformujcie z masy serce. Teraz  
czas na ozdobienie serca. Wykorzystajcie różne cekiny, koraliki, guziczki, wszystko zależy od waszej 
pomysłowości. Gdy już ozdobicie serce, dajcie mu wyschnąd, a żeby serce błyszczało, na koniec można 
spryskad je np. lakierem do włosów. 
 

6. Proponujemy zabawę ruchową z dziedmi: „ Podwieczorek dla rodziców”.  
Dzieci i rodzice poruszają się po pokoju przy spokojnej muzyce, każde trzyma w ręce krążek (tacka) z kubeczkiem 
jednorazowym. Tym, którym kubeczek się przewróci albo spadnie, odchodzą z zabawy. Wygrywa osoba, która 
będzie się poruszała z kubeczkiem jak najdłużej. 
Muzyka do zabawy: https://chomikuj.pl/ainer968/MUZYKA/Zanim+zostaniesz+pierwszakiemcd1/02+ 
+Marsz+przedszkolak*c3*b3w+-+akomp,4595276256.mp3(audio) 
 
7. Proponuję wykonanie dwiczenia , doskonalącego spostrzegawczośd: „Kwiatek dla mamy”. Połączcie kolorowy 
obrazek kwiatka z jego cieniem. 
Załącznik nr 9. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZPEv5b2kN8
https://chomikuj.pl/ainer968/MUZYKA/Zanim+zostaniesz+pierwszakiemcd1/02++Marsz+przedszkolak*c3*b3w+-+akomp,4595276256.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/ainer968/MUZYKA/Zanim+zostaniesz+pierwszakiemcd1/02++Marsz+przedszkolak*c3*b3w+-+akomp,4595276256.mp3(audio)


8. Dwiczenie dla chętnych dzieci: „Bukiet dla mamy” – połącz bukiety od najmniejszego do  największego. 
Rodzicu, wydrukuj kartę pracy dla dziecka  https://pl.coccodrillo.eu/body-z18412103laz-000- 

  000.html?gclid=EAIaIQobChMIi7Hjm76w6QIVF4aaCh0sFACfEAEYASAEEgKBHPD_BwE   (strona 9) 
 

29.05.2020 PIĄTEK 
1. Dzisiaj, na powitanie, proponujemy zaśpiewad piosenkę o zwierzątkach, którą na pewno już znacie. 
Piosenkę znajdziesz tutaj: 
https://chomikuj.pl/katia_21/piosenki+i+ta*c5*84ce/rytmika+dla+maluch*c3*b3w/01+Powitanie,4414390481.mp3
(audio)  
„Dwie krowy się spotkały rogami przywitały 
Krowy bardzo lubią się, do zabawy proszą cię. 
Dwa kotki się spotkały, noskami przywitały 
Kotki bardzo lubią się, do zabawy proszą cię. 
Dwie kaczki się spotkały, skrzydłami przywitały 
Kaczki bardzo lubią się, do zabawy proszą cię. 
I dzieci się spotkały rączkami przywitały 
Dzieci bardzo lubią się, do zabawy proszą cię”. 
 

2. Proponujemy przeczytad dziecku wiersz :„Tata na cztery pory roku”. 
Czytając ten utwór dzieciom wdrażamy je  do szanowania rodziców. Dzieci uważnie słuchają wiersza: 
„Mam Tatę i to, jakiego 
Swojego, niepowtarzalnego 
Do nieba jest wysoki 
Ma osobiste uroki 
Wiosną na rower mnie zabiera 
Biega ze mną, chod dech mu zapiera 
Na huśtawce się zemną kiwa 
I na karuzeli bywa 
Majster z niego nie byle, jaki 
Reperuje latem kajaki 
I razem płyniemy z rzeki nurtem 
A wracamy pieszo pod górkę 
Gdy jesieni nadchodzi czas 
Razem z Tatą idziemy w las 
I zbieramy we dwoje grzyby 
Naprawdę lub czasem na niby 
Zimą bierze mnie w góry na narty 
Wieczorami gramy razem w karty 
I pijemy gorącą czekoladę 
Tata na wszystko ma radę 
Tak upływa mi rok z moim Tatą 
Kocham go a on mnie. Co wy na to? 
Lecz najlepiej jest wtedy – wiecie 
Gdy jest z nami mama w komplecie” 
Porozmawiajcie z dziedmi nt. treści wiersza oraz odwołajcie się do doświadczeo dzieci: 
- O kim jest mowa w wierszu? 
- Co można robid z tatą? 
 

 
3. A teraz czas na zabawę paluszkową: „Wiosenna burza”  
Pada deszczyk, pada, pada, 
(Uderzamy palcem o podłogę lub o stolik) 
coraz prędzej z nieba spada. 
(Przebieramy wszystkimi palcami.) 
Jak z konewki woda leci, 
(Uderzamy całymi dłoomi o podłogę.) 
 

https://pl.coccodrillo.eu/body-z18412103laz-000-%20  000.html?gclid=EAIaIQobChMIi7Hjm76w6QIVF4aaCh0sFACfEAEYASAEEgKBHPD_BwE
https://pl.coccodrillo.eu/body-z18412103laz-000-%20  000.html?gclid=EAIaIQobChMIi7Hjm76w6QIVF4aaCh0sFACfEAEYASAEEgKBHPD_BwE
https://chomikuj.pl/katia_21/piosenki+i+ta*c5*84ce/rytmika+dla+maluch*c3*b3w/01+Powitanie,4414390481.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/katia_21/piosenki+i+ta*c5*84ce/rytmika+dla+maluch*c3*b3w/01+Powitanie,4414390481.mp3(audio)


A tu błyskawica świeci... 
( Klaszczemy w dłonie nad głową.) 
Grzmot !!! 
(uderzamy piąstkami o podłogę.) 
 

4. Proponujemy wykonanie pracy plastycznej „Kwiatek dla taty”- Pomysł tutaj:  
https://www.thebestideasforkids.com/toilet-paper-roll-flowers-craft/ 
 

5. A teraz, to co wszystkie nasze Maluchy lubią najbardziej, a mianowicie dwiczenia ruchowe. Rodzice pobawcie 
się razem ze swoimi dziedmi. Gwarantuję wspaniałą zabawę!!! 
Gotowi?- to zaczynamy. Włączcie filmik i dwiczcie razem.  
https://www.youtube.com/watch?v=ZvvewNwtu_c  
 

7. Proponujemy dla chętnych dzieci wykonanie dodatkowych prac: 
„Podlej kwiaty dla mamy” – kreślenie szlaczków po śladzie - załącznik nr 10 
„Bukiet dla mamy, prezent dla taty” -  wskazywanie różnic na obrazkach. Doskonalenie spostrzegawczości 
wzrokowej. Katy pracy - załącznik nr 11 
 

8. I na koniec naszych dzisiejszych zajęd proponujemy udział dzieci i rodziców  w opowieści ruchowej:  „Idziemy  
na spacer z rodzicami”. 
„Na dworze jest ładna pogoda. Świeci słooce i wieje ciepły wietrzyk. Mamusia, tatuś i ich dzieci idą na spacer do 
parku – dzieci idą w rozsypce za rodzicami. 
- Podczas spaceru słuchają jak śpiewają ptaki - dzieci zatrzymują się, spoglądają w górę, nasłuchują. 
- Postanowili zjeśd lody - naśladują lizanie lodów. 
- Kiedy tak spacerowali, rozbolały ich nogi i postanowili odpocząd. Usiedli na ławce. Wtedy przybiegła do nich 
wiewiórka. Dzieci dały jej orzeszki - dzieci przechodzą do przysiadu i naśladują wiewiórki jedzące orzechy. 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 

 

 



 

 



 

 



Załącznik nr 3 

 

 



 

 



 

 



Załącznik nr 4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 





Załącznik nr 5 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Załącznik nr 7  

 

 

 

 

 

 

 



 





Załącznik nr 8  

 



Załącznik nr 9 

 

 



 

 



 

 

 



Załącznik nr 10 

 

 



Załącznik nr 11 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


