
Tematyka kompleksowa: Święto Mamy i Taty. 

 

Poniedziałek 25.05.2020  

Cele:  

- usprawnianie percepcji słuchowo – ruchowej, 

- wspomaganie rozwoju mowy,  

-rozwijanie: sprawności grafomotorycznej, kreatywności. 

 

1.Zabawa ruchowo - naśladowcza „Co robią moi rodzice?”. Rodzic czyta wiersz, dziecko 

ilustruje tekst ruchem. 

 

„Zwariowany poranek” 

Idzie tata na paluszkach ( dz. chodzi na palcach) 

cicho skrada się do łóżka ( kładzie palec na usta –mówi ciiii) 

w mamy ucho szepce zdanie (szemra po cichu) 

- Wstawaj mamo na śniadanie (powtarza zdanie) 

 

Mama zrywa się z pościeli (wyciąga ręce do góry i podskakuje) 

Gładzi włosy, łóżko ścieli (poprawia włosy, „podnosi kołdrę”) 

Pędzi szybko wprost do szafy (biegnie w miejscu) 

Wkłada bluzkę, te w żyrafy 

 

Stawia czajnik na kuchence, potem bierze mnie za ręce (robi z ramion kołyskę) 

są gilgotki, jest ściskanie (wzajemne łaskotanie i ściskanie) 

plus turlanie na tapczanie (turla się na dywanie) 

 

Co w tym czasie robi tata? Lista zajęć jest bogata 

parzy kawę, piecze grzanki (pokazuje na palcach listę czynności) 

kładzie noże, stawia szklanki. 



Gdy śniadanie już zjedzone (masuje się po brzuchu) 

Mama mruga w moją stronę. Wkłada kurtkę, halo Wola! (macha ręką) 

Bo jedziemy do przedszkola (naśladuje jazdę samochodem) 

 

Tata krztusi się ze śmiechu. Mamo, mamo dość pośpiechu! (grozi palcem) 

Dopij kawę, pogłaszcz kota. Dzisiaj przecież jest sobota! (kiwa głową) 
 

 

2. Rozmowa na temat czynności wykonywanych przez mamę i tatę w utworze pt. 

„Zwariowany poranek”. Następnie rodzic inspiruje dziecko do własnych przemyśleń                             

i wypowiedzi na temat śmiesznych sytuacji które się zdarzyły w domu. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej poprzez rysowanie po śladzie                              

i wykonanie portretu rodziców. Wykonanie ćwiczenia KP4, ćw.1, str. 22. Poniżej 

zadanie  dla dzieci, które nie mają kart pracy. Rysuj serce po śladzie, w środku 

narysuj portret swoich rodziców. 



 

 

 

 



Wtorek 26.05.2020  

Cele:  

- czerpanie radości z własnoręcznie wykonanych prac, 

- wzbudzanie poczucia radości z obdarowywania prezentami, 

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania. 

 
 

1.Dzisiaj jest wyjątkowe święto „Dzień Mamy”. Spraw aby twoja Mama była uśmiechnięta,                     

i szczęśliwa. Mam kilka propozycji, które pomogą Ci w tym. Posłuchaj piosenki pt. „ Mamo, 

dzisiaj życzę Ci” możesz refren wykorzystać np. przy składaniu życzeń. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z494eKHbbfE 

 

 

 

2. Zabawa „Serduszkowe opowieści”.  

Przygotuj: kartkę A4 -najlepiej czerwoną, ołówek,  nożyczki. Dziecko rysuje duże serce, 

następnie wycina. Po skończonej pracy dziecko siada po turecku z sercem w ręku                             

i opowiada za co kocha swoich rodziców. Rozpoczyna rodzic, podaje przykład. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z494eKHbbfE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prezent dla Mamy. Pokoloruj wybraną kolorowankę i podaruj swojej mamusi. Prezentem 

może być również wycięte wcześniej serduszko ozdób dostępnymi materiałami i już masz 

niespodziankę. Powodzenia! 



DLA  MAMUSI   

 

 

 

 

 



 

DLA  MAMUSI   

 

 

 

 



4. Posłuchaj wiersza pt. „Życzenia dla Mamy”. Masz już pomysł na życzenia dla swojej 

Mamusi?  Jeśli nie, być może ten utwór będzie dla Ciebie inspiracją.  

 

 

 

 

 



 

         

         

 

 

 

 

 

 



Środa 27.05.2020  

Cele:  

- poznanie obrazu graficznego litery R, 

- doskonalenie umiejętności liczenia, 

- rozwijanie percepcji słuchowej. 

 

1.Poznajemy obraz graficzny litery R.                                                                                    

- Prezentacja obrazu graficznego litery „R” przez rodzica i wskazanie właściwego kierunku 

pisania. Dziecko wskazującym palcem kreśli literę na dywanie, następnie w powietrzu i na 

plecach rodzica.  

 

 

 



2.  Zabawa słowna „Słucham uważnie gdzie jest r”.  Rodzic podaje  wyrazy z głoską „R”, 

dziecko odgaduje w których słowach r słychać w środku, na początku, lub na końcu np. : rak, 

tort, telewizor, ser, rower  itp. 

 

3. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej, przeliczanie i tworzenie dwóch równolicznych 

zbiorów: kwiatów czerwonych i szarych. Wykonanie ćwiczenia KP4, ćw.2, str.23. Dla dzieci 

które nie mają KP zadanie poniżej. Rysuj po śladzie. Na dużym tulipanie zrób 5 czerwonych 

kropek, na mniejszym tyle samo -ale w szarym kolorze. Policz ile kropek jest na dwóch 

kwiatkach. 

 

 

 



4. Utrwalanie poznanej litery. Pokoloruj lub wyklej dowolnymi materiałami literę R. 

Wykonanie ćwiczenia KP4, ćw.1, str.24. Osoby które nie mają kart pracy, układają kształt 

litery R z dostępnych materiałów np. wstążki, sznurka lub fasoli. 

 

Czwartek 28.05.2020  

Cele:  

-poznanie różnych zawodów, 

-utrwalenie zawodów już wprowadzonych, 

-poszerzanie słownictwa, 

-kształtowanie umiejętności wypowiadania się na różne tematy, 

-doskonalenie sprawności manualnych. 

 

1.Popatrz na obrazki i nazwij zawody. 

 



- A teraz pomyśl i odpowiedz na pytanie: jaki zawód wykonują Twoi rodzice? Poproś ich                        

o przedstawienie  jakiś ciekawostek na temat wykonywanej pracy. 

 

2. Kim chciał(a)byś zostać jak będziesz dorosł(a)y? 

Pomyślcie przez chwilę, weźcie kartki, kredki/farby i wykonajcie pracę plastyczną. 

Czekamy na Wasze propozycje. 

 

3. ZAGADKI 

 Układa cegłę po cegle, układa sprawnie, układa biegle . Jak tort przekłada warstwą 

zaprawy i mur wysoki raz-dwa postawi. 

 

 Ktoś za zeszytem przegląda zeszyt, choć jest zmęczony jeszcze pracuje. Gdy stawia 

piątkę bardzo się cieszy! Przykro mu bardzo gdy stawia dwóje. 

 

 Ma płetwy na nogach, na plecach powietrze. Bez trudu pokona dużą, mokrą 

przestrzeń. 

 

 Kto na skrzyżowaniu bez obawy staje, bo zatrzyma ręką auta i tramwaje? 

 

 Pracuje głęboko pod czarnym sufitem, ludzie palą skarby przez niego zdobyte. 

 

 Ma biały fartuch -jak lekarz. Ale nie leczy-wypieka. 

 

 Jak się nazywa taki lekarz którego pacjent głośno szczeka? 

 

4. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Kwiatki dla rodziców” - rytmy… 

 

 

 

 

Co będzie dalej…? 



 

 

 

 

Co będzie dalej…? 

 

Piątek 29.05.2020  

Cele:  

-wspomaganie dziecka w odkrywaniu własnych możliwości, 

-rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

-czerpanie radości z własnoręcznie wykonanej pracy, 

- rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

1.Zastanów się i odpowiedz na poniższe pytania: 

a)W jaki sposób możemy zrobić komuś przyjemność? 

b)Czy zawsze to musi być jakaś rzecz? 

c)Co jeszcze może być prezentem? 

d)Co czujesz, kiedy mama i tata są uśmiechnięci, mile zaskoczeni z twojego zachowania? 



 

 

2. Dziś zrobisz prezent dla rodziców, będą to „ Kwiaty z dłoni”. 

Popatrz na przykładowy obrazek. Liście można zrobić z odbicia Waszych stóp. Możesz 

również odrysować dłonie czy stopy, a następnie pokolorować kontury. Wybór należy do 

Ciebie… 

 

 

 

- A tu jeszcze inne propozycje .Linki poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=lN4ZYsw9lzE 

https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc 

https://www.youtube.com/watch?v=lN4ZYsw9lzE
https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc


 

3. Zabawa ruchowa. 

Rzuty do celu. Zabawa na świeżym powietrzu. 

Zaproś rodziców, rodzeństwo do wspólnej zabawy. 

Przygotuj: piłki, lub zgniecione w kulki np. gazety; kosz lub inny pojemnik. 

Zaznacz w dowolny sposób miejsce przy którym staniesz (start), ustaw kosz w odpowiedniej 

odległości (np. 3 kroki od  startu) i rzucaj do celu. Ten kto ma najwięcej trafień- Wygrywa! 

Przy kolejnej rundzie kosz można postawić dalej. Powodzenia! 

 


