
 

WITAM DZIECIACZKI – GRUPA II PANI MAŁGOSI 

PRZESYŁAM DLA WAS W RAMACH ZABAWY / NAUKI ZAGODNIENIA NA KOLEJNY TYDZIEŃ, KTÓRE 

MOŻEMY WYKONYWAĆ W DOMKU JAK I W OGRÓDKU. TYM RAZEM TO ZAGADNIENIA ZWIĄZANE 

Z NASZĄ RODZINKĄ. 

PRACE WYKONANE SKŁADAMY W TECZKACH. MOŻEMY ZROBIĆ ZDJĘCIE, KIEDY TWORZYMY RÓŻNE 

ARCYDZIEŁA I WYSYŁAĆ PANI SMS LUB WHATSAPPEM, MOŻNA DZWONIĆ - 602482621.  

GORĄCO POZDRAWIAM I CZEKAM… 

DZIECI PIĘCIOLETNIE WYKONUJĄ KARTY PRACY – KSIĄŻKA NR 4.    

                                                         

PAMIETAJMY, ŻE RUCH I ĆWICZENIA FIZYCZNE WZMACNIAJĄ NASZĄ ODPORNOŚĆ ORGANIZMU,  

WIĘC ZACHĘCAM DO SAMODZIELNYCH ĆWICZEŃ W DOMKU LUB OGRODZIE. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne z dzieckiem nr 36 

• gazety, CD, piłki, kosze (wiaderka) 

1. „Rodziny zwierząt” – mówimy dziecku na ucho, jakim zwierzęciem jest. Podajemy nazwy 

czterech zwierząt (np. kot, pies, kura, kaczka). Dziecko przemieszczają się po sali, naśladując 

ruchy danego zwierzęcia i wydawane przez nie odgłosy.  

 

2. „Dla mamy” – dzieci w parach lub same wykonują gesty: naśladują falujące morze, wielką 

burzę, następnie podają sobie obie ręce, które mocno ściskają, i razem naśladują kołyszącą się 

łódkę do słów: Gdy na morzu wielka burza, Mama zawsze ze mną jest. Gdy na morzu wielka 

burza, Mama zawsze ze mną jest. Mocną ręką trzyma mnie, łódka nie kołysze się. Gdy na 

morzu wielka burza, Mama zawsze ze mną jest.  

 

3. „Taniec dla rodziców” – z dzieckiem w parach tańczymy do wybranej muzyki na gazecie, 

tak by nie wyjść stopami poza jej granice. Wypowiadamy komendy: Na prawej nodze! Na 

lewej nodze! W kółeczko!  (gazety, CD)  

 

4. „Jesteśmy rodzicami” – Rozdajemy dzieciom piłki. Ustawiamy w pewnej odległości dwa 

kosze. Dzieci zamieniają się w rodziców: drużynę Mam i Ojców. Każda osoba z drużyny 

wykonuje jeden rzut. Wygrywa ten zespół, którego więcej piłeczek znajdzie się w koszu 

(piłki, kosze)  

 

5. „Rodzinnie” – dzieci z rodzicami stoją w kręgu. Losują, kto pierwszy odegra rolę 

„środkowego”. Jego zadaniem będzie złapać piłkę, którą rzucają do siebie pozostałe dzieci. 

Jeżeli mu się uda – zamienia się miejscem z osobą, której rzut przejął.  

 

 



DZIEŃ PIERWSZY – MOJA MAMA  

1.„Moja mama…” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się, dzielenia 

doświadczeniami i emocjami, technika niedokończonych zdań. Dziecko kończy zdania 

dotyczące mamy. 

Moja mama jest… Moja mama lubi… Moja mama nie lubi.… Ulubionym kolorem mojej 

mamy jest… Z mamą lubię najbardziej… Moja mama jest najlepsza, ponieważ…  

26 MAJA OBCHODZIMY ŚWIĘTO – „DZIEŃ MATKI”  

 

 

                         

 

 

 

2.Wykonanie karty pracy  – „Portret i opis mamy”, Praca z KP4.22  doskonalenie 

umiejętności opisu, zdolności grafomotorycznych i logicznego myślenia, odwzorowywanie.  

 

3. Portret mojej mamy – praca plastyczna dla 4 latków. Narysuj w ramce swoją mamę, na 

talerzu jej ulubione danie, kredkę pokoloruj jej ulubionym kolorem. 



MOJA MAMA 

              

 

 

                   

 

 



4.„Mama w pracy” - Rozmowa na temat wykonywanych zawodów naszych mam. 

 

 

 

 



5.„Jak mogę pomóc mamie?” – uwrażliwienie dzieci na konieczność pomocy rodzicom w 

domu.  

Czy mamy pracują tylko poza domem?  

Jakie obowiązki wykonują mamy w domu?  

W których obowiązkach mogą im pomóc dzieci?  

 

6.„Kalambury” – czynności wykonywane przez mamy. Naśladowanie, wyrażanie ciałem 

danych czynności, zagadki. Dziecko pokazuje, my odgadujemy.  

7. „Całusy dla mamy” – zabawa plastyczna dla chętnych. Dziecko przykleja swoje zdjęcie 

na kolorową kartkę z bloku technicznego. Obok pisze swoje imię. Następnie ozdabia kartkę 

serduszkami wyciętymi z kolorowego papieru (najlepiej ozdobnego, do pakowania 

prezentów). Nakleja je tak, żeby leciał jak wysyłane całusy. Rezultatem pracy jest prezenty 

dla mamy.  

Prace można tez stworzyć w formie obrazu, przyklejając zdjęcia i inne elementy na 

pomalowane płótno naciągnięte na ramkę. Prezenty można opakować w ozdobny papier.  

• zdjęcia dzieci, drukarka, kartki z bloku technicznego, kolorowy papier, kleje, ozdobny 

papier do pakowania prezentów. 

8. Piosenka dla mamy – „Jesteś mamo skarbem mym” 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

Kiedy mija noc i dzień nastaje, 
Zawsze mówisz mi – witaj kochanie 
Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 

Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję 
Proszę otwórz serce swe, 

Niech w nie wpadną słowa te, 
Które Tobie teraz ja, 
Podarować właśnie chcę 

Jesteś mamo skarbem mym, 
Kocham Ciebie z całych sił 

Jesteś wszystkim tym co mam, 
Wszystko Tobie jednej dam 
* * * 

Kiedy mija dzień i noc nastaje, 
Mówisz – miłych snów, moje kochanie 

Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję 

Proszę otwórz serce swe, 
Niech w nie wpadną słowa te, 
Które Tobie teraz ja, 

Podarować właśnie chcę 
Jesteś mamo skarbem mym, 

Kocham Ciebie z całych sił 
Jesteś wszystkim tym co mam, 
Wszystko Tobie jednej dam 

 

9. Serce dla mamy – pokoloruj serce. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ DRUGI – MÓJ TATA 

1.Zapoznanie dzieci z wierszem pt. „Wesoły tata” 

Wesoły tata  

Piotr Pollak 

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 z pieskiem,  

tylko z chomikiem lub z myszką.  

Ja na to: – Dobrze, tato, jutro na obiad zjem wszystko.  

Ale ty razem ze mną chrup marchew i sałatę,  

bo jak się zmienię w zająca, chcę mieć zająca – tatę. 

Rozmowa na temat wiersza:  

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? 

 

 

2.Wykonanie karty pracy  – „Portret i opis taty”, Praca z KP4.23a i 23b  doskonalenie 

umiejętności opisu, zdolności grafomotorycznych i logicznego myślenia, odwzorowywanie.  



3. Portret mojego taty – praca plastyczna dla 4 latków. Narysuj w ramce swojego tatę, na 

talerzu jego ulubione danie, kredkę pokoloruj jego ulubionym kolorem. 

 

MÓJ TATA 

 

            

   

                         



4„Zawody tatusiów” – opowiadanie o zawodach wykonywanych przez ojców. 

 Rozmowa na temat różnych zawodów wykonywanych przez ojców.  

 

             

 

           

 

 



5„Jak mogę pomóc tacie?” – pytamy dzieci, czy ojcowie pracują tylko poza domem? 

  

Zadajemy pytania:  

Jakie obowiązki wykonuje w domu tatuś?  

W których obowiązkach dzieci mogą mu pomóc? 

6.„Zakładki dla tatusiów” – zabawa plastyczna dla chętnych. 

Przygotowanie zakładek do książek z pomponami i zdjęciami dzieci. Dziecko dostaje dwie 

rolki po papierze toaletowym i włóczkę. Dzieci owijają włóczkę wokół dwóch rolek 

jednocześnie. Po powstaniu grubej warstwy zaczynają obwiązywać prostopadle do 

wcześniejszego kierunku – pomiędzy rolkami. Gdy także druga warstwa jest gruba, robią 

supeł i zdejmują włóczkę z rolek. Następnie przecinają końcówki. Powstają pompony, które 

dzieci doczepiają do zdjęć naklejonych na gruby brystol. W ten sposób tworzą zakładki do 

książek.  

• zdjęcia dzieci, drukarka, rolki po papierze toaletowym, włóczka, gruby brystol 

 

Jak zrobić pompon z włóczki – prosty sposób dla dzieci. 

https://youtu.be/txMpeXQMiJwhttps://youtu.be/txMpeXQMiJw   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/txMpeXQMiJw
https://youtu.be/txMpeXQMiJw


DZIEŃ TRZECI – MOI RODZICE  

1.„Rodzic – superbohater” – praca plastyczna z użyciem zdjęć rodziców.                     

(szablony z superbohaterami, kredki, zdjęcia przedstawiające rodziców ) Dziecko dostaje 

szablony superbohaterów do pokolorowania. Zadaniem dziecka jest pokolorować szablon 

oraz umieścić w  miejscu głowy zdjęcie głowy rodzica.  

                                   

 

                               



2.„Moi rodzice to superbohaterowie, ponieważ…” – technika niedokończonych zdań, 

doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnej rodziny, kształtowanie 

wrażliwości.  

Zadajemy dziecku pytania: 

-  Czy rodzice zawsze zachowują się jak superbohaterowie?                                                                        

-  Czy popełniają błędy?                                                                                                                          

-  Jakie?                                                                                                                                                                   

-  Czy rodzice mają prawo do błędów?. 

 

3.Mama ma zmartwienie – praca z wierszem Danuty Wawiłow, uwrażliwienie na emocje 

innych, rozmowy na temat emocji osób dorosłych. 

Mama ma zmartwienie 

Dorota Wawiłow 

Mama usiadła przy oknie.                                                                                                                                

Mama ma oczy mokre.                                                                                                                                  

Mama milczy i patrzy w ziemię.                                                                                                                           

Pewnie ma jakieś zmartwienie…                                                                                                                                      

Zrobiłam dla Niej teatrzyk,                                                                                                                                          

a Ona wcale nie patrzy…                                                                                                                          

Przyniosłam w złotku orzecha,                                                                                                                               

a Ona się nie uśmiecha… 

Usiądę sobie przy Mamie.                                                                                                                       

Obejmę Mamę rękami i tak jej powiem na uszko:                                                                                           

„Mamusiu, moje Jabłuszko!                                                                                                                            

Mamusiu, moje Słoneczko!”.                                                                                                                                   

Mama uśmiechnie się do mnie i powie: „Moja córeczko!”. 

Po przeczytaniu wiersza zadajemy dziecku pytania: 

- Kto wystąpił w wierszu?                                                                                                                                             

- W jakim nastroju była mama dziewczynki?                                                                                          

-  Co próbowała zrobić dziewczynka?                                                                                                         

-  Jak pomogła mamie? 

Następnie rozmawiamy z dzieckiem na temat jego rodziców. Pytamy:  

- Czy bywają smutni?                                                                                                                     

-  Dlaczego?                                                                                                                                                   

-  W jaki sposób można im wtedy pomóc? 

 

 

 

 



Blok zajęć o emocjach – miłość. 

4. „Kocham mamę i tatę” – rozmowa. 

Rozmawia z dzieckiem o miłości, którą darzy rodziców. Pytamy:  

- Jakie to jest uczucie?                                                                                                                                  

- Za co kochasz rodziców?                                                                                                                           

- Czy rodzice odwzajemniają twoją miłość?. 

 

 5. „Kocham mamę tak bardzo jak…” – ćwiczenie logicznego myślenia.  

Prosimy dziecko, by dokończyło zdanie:  

Kocham mamę tak bardzo jak… (np. niedźwiedź miód, lato słońce). 

Dzieci muszą wymyślić logiczne zakończenie zdania (uchwycić w nim związek logiczny 

dwóch rzeczowników). 

6.„Wiersz o miłości do rodziców” – tworzenie wiersza. 

(komputer, drukarka, kartki, flamastry ) 

 Siadamy z dzieckiem na dywanie. Następnie zapraszamy dziecko do wspólnego napisania 

wiersza. Zapisujemy propozycje dziecka . Wspólnie dokonanie korekt tekstu. Zwracamy 

uwagę dziecka na rytm i rymy w powstającym wierszu. Po zakończeniu pisania odczytujemy 

wiersz i przepisujemy go na komputerze, a następie drukujemy na kolorowej kartce w 

formacie A5. Dziecko przykleja wydrukowany wiersz na środku białej kartki A4 z bloku 

technicznego. Wokół wiersza powstaje biała ramka, którą dziecko ozdabia ją flamastrami wg 

własnego projektu.   

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

 

7.  „Moi rodzice za dwadzieścia lat” – zabawa plastyczna 

(  kartki, kredki ) 

 Rysowanie obrazu rodziny w przyszłości.  

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ  CZWARTY – NIETYPOWE RODZINY 

 

1„Moja rodzina” – zajęcia dydaktyczne doskonalące umiejętność przeliczania, 

porównywania liczb. Poszerzanie słownika o nazwy członków rodziny. Uwrażliwianie  

dzieci na sytuację innych osób.  

Pytamy dzieci: Ilu członków liczy nasza najbliższa rodzina?.  

Dziecko zapisuje odpowiednią liczbę osób na kartce lub rysuje członków rodziny. 

Przeprowadzamy z dziećmi rozmowę o osobach, które wchodzą w skład ich najbliższej 

rodziny.  

  

  

  

 

 

Zwracamy uwagę, że nie wszystkie dzieci mają tatę i mamę, niektóre są wychowywane tylko 

przez jednego rodzica albo przez dziadków. Mówimy dzieciom także o rodzinach w których 

rodzice mają nowych partnerów. Ważne, żeby rozmowa przebiegała w swobodnej, ciepłej 

atmosferze. Dzieci powinny czuć, że żaden model rodziny nie jest gorszy od innych, że w 

każdej mogą panować ciepło i miłość.  

 

2. Praca z KP4.24a – doskonalenie umiejętności grafomotorycznych i przeliczania.  

 

 



DZIEŃ PIĄTY – SERCE NA DŁONI 

1. „Co oznacza słowo miłość” – pokazujemy dzieciom obrazek przedstawiający serce, 

zdjęcia pokazujące: splecione dłonie ludzi, matkę i ojca trzymających na rękach małe 

dziecko, przytuloną parę staruszków itd. Dziecko opowiada o obrazkach, opisuje lub  

rysuje wszystko co kojarzy się im z miłością.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

 

                                       

 

2.Praca z KP4.24b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej, 

odwzorowywanie, budowanie wypowiedzi.  

3.„Kocham swoją rodzinę, ponieważ…” – tworzenie słoika z serduszkami (praca dla 

chętnych), doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć, emocji. Dajemy dzieciom słoik. 

Dzieci wycinają z czerwonego papieru serduszka. Na każdym serduszku zapisują lub rysują, 

za co kochają swoją rodzinę. Mogą to być pojedyncze słowa czy obrazki lub całe ilustracje. 

Mogą to być skojarzenia z własną rodziną, czynności, które dzieci lubią wykonywać z 

najbliższymi.  

Dzieci wrzucają serduszka do słoików, które będą prezentami dla rodziców.  

Można ozdobić je czerwoną wstążką lub rafią, a na nakrętkach nakleić jedno z serduszek.  

• słoik, kolorowy papier, nożyczki, czerwona wstążka •  

 

4.„Doniczkowe kwiatki” – doskonalenie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej. 

 

Dzieci przygotowują kwiatki. Maczają ręce w farbie, odbijają dłonie na kartce. Paluszkami 

malują płatki kwiatów. Wycinają odciśnięte wzory i przyklejają do patyczków.  

Dzieci przewiązują je wstążkami i umieszczają w doniczkach wypełnionych ziarenkami (w 

kolorze zielonym lub brązowym).  

• kartki, kolorowy brystol, farby, patyczki, wstążka, doniczki wypełnione ziarenkami, 

nożyczki, kleje 

 


