
Grupa „Sówki” 

 

Temat tygodnia:  

Święto Mamy i Taty 

Poniedziałek – 25.05.2020 r. 

Kwiatek dla Mamy! 

1. Ćwiczenia poranne: Rodzic wydaje polecenia, dziecko wykonuje. Marsz po 

pokoju następnie. 

Zrywamy jabłka- dziecko obunóż wyskakuje do góry. 

Jabłka turlają się po trawie- dziecko przechodzi na pozycję leżenia na plecach 

i turla się w kierunku wyznaczonym przez rodzica. 

Jabłka spadają- zatrzymuje się i przechodzi do przysiadu, obejmuje rękami 

kolana i opuszcza swobodnie głowę. 

2. Ramka dla mamy- z wyprawki W.50 dzieci przygotowują ramkę i wkładają 

do niej zdjęcie rodziny i stawiają na meblach (prosimy o zdjęcia z wykonanych 

prac) 

3. Moja mama…. Dziecko kończy zdania. 

Moja mama jest….. 

Moja mama lubi…… 

Moja mama nie lubi….. 

Ulubionym kolorem mojej mamy jest…. 

Z mamą lubię najbardziej….. 

Moja mama jest najlepsza ponieważ……. 

5 latki – KP4.22 

Wtorek – 26.05.2020 r. 

Czego życzyć rodzicom z okazji ich święta? 

 

1. Przygotowywanie przez dzieci laurek dla Kochanych Mam z Okazji ich Święta. 

Załącznik (dzieci kolorują laurki). Opaska indiańska dla taty praca z W.51-52. 

2. Kocham swoją rodzinę, ponieważ? Dzieci z pomocą rodziców wycinają serduszka z 

papieru i zapisują lub rysują za co kochają swoją rodzinę. 

3. Mamo tato zapraszamy na film. Wspólnie z całą rodziną zasiądźcie przed 

telewizorem lub komputerem i obejrzyjcie film stworzony przez Panie 

wychowawczynie przy pomocy cudownych rodziców z udziałem wspaniałych dzieci 

link prześlę na Messengera. 



4. Nauka Piosenki; „Moja wesoła rodzina”- link poniżej 

https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc 

5.  5 latki- KP 4.23 

Środa – 27.05.2020 r. 

Jak to jest, kiedy ma się rodzeństwo? 

1. Mój tata…- kończenie zdań przez dzieci.  

Mój tata jest….. 

Mój tata lubi…. 

Mój tata nie lubi…. 

Ulubionym kolorem mojego taty jest…. 

Z tatą lubię najbardziej….. 

Mój tata jest najlepszy ponieważ….. 

2. Wesoły tata praca z wierszem. 
Wesoły tata Piotr Polak  

Mój tata jest niepoważny, 

ciągle się ze mnie śmieje.  

Kiedy ja mówię; 

-Wciąż rosnę! 

On mówi: 

- Skąd ty malejesz! 

Nie lubisz kaszy na mleku, 

zostawiasz ser i warzywa,  

Więc wcale nie rośniesz nie tyjesz,  

Tylko wciąż ciebie ubywa! 

Staniesz się taki malutki,  

że w krasnoludka się zmienisz,  

będziesz się kąpać w akwarium 

I drzemać w mojej kieszeni. 

Nie pójdziesz na spacer s pieskiem, 

Tylko z chomikiem lub z myszką. 

Ja na to:  

- Dobrze, tato, 

Jutro na obiad zjem wszystko. 

Ale ty ze mną  

Chrup marchew i sałatę, 

Bo jak się zmienię w zająca,  

Chcę mieć zająca – tatę. 

 

Rodzic zadaje pytania: O czym był wiersz? Kto wystąpił w wierszu? Z czego śmiał się tata 

chłopca? Dlaczego chłopiec chciał, żeby tata jadł z nim marchew i sałatę? W czym chcecie 

naśladować swojego tatę? 

3. Jak to jest, kiedy ma się rodzeństwo? Z poniższych obrazków dzieci wybierają i 

wycinają osoby - obrazek, który pasuje do jego rodziny np. mama, tata, siostra, brat 

itp. (jeśli jest więcej osób drukujemy obrazek dwa razy). Po wycięciu układają obok 

siebie przeliczają i mówią mama Marta dzielą na sylaby ( ma-ma, Mar- ta ) itd.  

4 latki- KP. 2.40 

https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc


5latki- KP 4.24a 

Czwartek – 28.05.2020 r. 

Kocham Cię Mamo! Kocham Cię Tato! 

1. Głowa, ramiona kolana pięty- zabawa ruchowa link poniżej 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

2. Co robimy razem? - rozmowa na temat sposobów spędzania czasu z rodziną na 

podstawie doświadczeń dzieci. Dzieci opowiadają co można zabrać na piknik lub 

na wycieczkę.  

3. Moi rodzice za dwadzieścia lat- zabawa plastyczna, rysowanie obrazu rodziny w 

przyszłości. (zdjęcia mile widziane) �  

4. Układanie z kamyków lub z klocków serduszka dla rodziców. Przeliczanie, ile 

kamyków potrzeba, aby ułożyć serduszko małe, a ile na serduszko duże.  

 4 latki- KP 2.39 

5 latki KP- 4.24b 

 

Piątek – 29.05.2020 r. 

Zrobię portret Taty. 

1. Zabawa pamięciowa- ćwiczymy pamięć, wykorzystujemy obrazki z członkami 

rodziny. Układamy przed dzieckiem. Następnie dziecko zamyka oczy, rodzic zabiera 

jeden obrazek, dziecko musi zgadnąć kogo brakuje. Do tej zabawy można 

wykorzystać inne elementy posiadane w domu w zależności od dziecka zwiększamy 

liczbę przedmiotów.np. klocki samochody itp.  

2. Zrobię portret taty!- rozmowa na temat Dnia Ojca na podstawie doświadczeń dzieci 

oraz opowiadania Portret taty Renaty Piątkowskiej przesłanego przez N. na 

Messenger. 

3. Zabawa w kalambury-zabawa rodzinna. Naśladujemy czynności, które wykonuje 

mama lub tata. 

4. Przypomnienie piosenki; „Moja wesoła rodzina”- link poniżej 

https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc 
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