
WITAM DZIECIACZKI ! 

 GRUPA III- PANI EWELINY 

 

Tematyka na tydzień od 25.05.2020 r -  do 29.05.2020 r. 

 

„Święto mamy i taty” 

 

 Dzień 1 ( poniedziałek) – „ Moja mama” 

 

1.„Jaka jest moja mama?” – rozmowa kierowana.    

Zadaniem dziecka jest opisanie swojej mamy jednym zdaniem. Następnie dziecko przelicza 

słowa w wypowiedzianym zdaniu. Można powtórzyć zabawę kilka razy. 

Moja mama jest… 

2.„Co lubię robić z moją mamą?” – zabawa naśladowcza. 

Rodzic prosi dziecko, by zastanowiło się, co najbardziej lubią robić ze swoją mamą. Dziecko 

ustala kolejność, w jakiej będzie pokazywać gestami te czynności swojej mamie, ale nie 

zdradza ich (może być jedna, dwie lub kilka czynności). Gdy dziecko jest już gotowe, pokazuje 

czynności, a mama stara się je odgadnąć. 

3.„Kolory mojej mamy” – (kolorowe kółka w różnych kolorach). 

Rodzic rozkłada wiele kolorowych kółek. Wydaje polecenia:  

Stań na kolorze, który…,np: 

– podoba się twojej mamie,  

– przypomina sukienkę twojej mamy,  

– pasuje do oczu twojej mamy,  

– przypomina bluzkę twojej mamy,  

– nie pasuje do twojej mamy.  

Dziecko staje na wybranych kółkach. Rodzic nie wymaga od dziecka uzasadnienia dotyczącego 

wybranego koloru. 



4. „Mama w kuchni” – zabawa ruchowa do piosenki.  

Dziecko maszeruje po kole, śpiewając zwrotki piosenki. Podczas refrenu zatrzymuje się i 

klaszcze rytmicznie w dłonie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vlDHyfQ4920 

 

Mama krząta się w kuchni od rana,   

myśli wciąż o niebieskich migdałach.  

Gdy pytamy, co ugotowała:  

„Dziś dla was pieczeń mam z hipopotama!”. 

 

Ref.:  Nasza mama, mama zadumana,  

mama zadumana cały dzień.  

Błądzi myślami daleko,  

codziennie przypala mleko,   

na łące zrywa kwiaty,  

i sól sypie do herbaty. 

 

Nasza mama niezwykła kucharka   

krokodyla wrzuciła do garnka,   

krasnoludek wpadł jej do sałaty,   

a w piecu piecze się zegarek taty. 

Ref.:  Nasza mama, mama zadumana… 

 

Ten krokodyl, co uciekł z ogródka, 

w przedpokoju chciał zjeść krasnoludka,  

choć zegarek czuje się fatalnie,  

https://www.youtube.com/watch?v=vlDHyfQ4920


to obiad był dziś bardzo punktualnie. 

Ref.: Nasza mama, mama zadumana… 

Po zakończeniu zabawy rodzic zaprasza dziecko do wspólnego powtarzania tekstu piosenki i 

wspólnego śpiewu. 

5. „Kwiaty dla mamy” -praca plastyczna. Dziecko za pomocą dowolnej techniki plastycznej 

(wydzieranka, wyklejanka, malowanie farbami itp.) przygotowuje obrazek dla swojej mamy.      

   



              

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com.mx/pin/367324913351693701/&psig=AOvVaw33REzuEaV6X1PhygI1k168&ust=1589902842164000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj9jeffvekCFQAAAAAdAAAAABAK


Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 24 

 

Praca z KP4.24a – meblowanie i dekorowanie pokoju zgodnie z instrukcją, czytanie prostych 

wyrazów. 

Praca z KP4.24b – czytanie tekstu z poznanych liter, pisanie wyrażeń po śladzie, rysowanie 

mamy i tego, co lubi mama.  

 

 

 Dzień 2 ( wtorek ) – „Mój tata”  

 

 

1. Mój tato – rozmowa z dziećmi na temat taty, inspirowana treścią wiersza. 

Dziecko  uważnie  słucha wiersza i zastanawia się, kto opowiada ten wiersz – dziewczynka 

czy chłopiec.  

Mój tato                                                                                                                                               

Bożena Forma 

Chodzimy z tatą na długie spacery,                                                                                                

mamy wspaniałe dwa górskie rowery.                                                                                                   

Po parku na nich często jeździmy                                                                                                              

i nigdy razem się nie nudzimy. 

Gdy mroźna zima nagle przybywa                                                                                                              

i ciepłym szalem wszystko okrywa,                                                                                                 

bierzemy narty i śnieżne szlaki                                                                                                             

wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki. 

Często chodzimy razem do kina,                                                                                                        

lubimy obaj, gdy dzień się zaczyna.                                                                                                  

Takiego mieć tatę to wielkie szczęście                                                                                                             

– życzeń mu składam dziś jak najwięcej. 

 

 Dziecko  odpowiada na pytania: 

-  Jak ma na imię twój tatuś?                                                                                                         

-  Czy masz jego zdjęcia?                                                                                                                                 



-  Jak wygląda twój tata?                                                                                                                   

-  Jaki jest?                                                                                                                                                  

-  Co robisz wspólnie z nimi?                                                                                                                  

-  Kim jest z zawodu twój tatuś?                                                                                                     

-  Jakie ma hobby? 

 

2.  „Gdzie pracuje mój tata?” – zabawa słownikowa.                                                                                                            

    (ilustracje z nazwami zawodów ) 

Dziecko opowiada na czym polega praca jego taty.                                                                                                                          

Następnie dziecko ogląda ilustracje i odczytuje nazwy zawodów wykonywanych przez 

mężczyzn oraz próbuje podać jeszcze kilka zawodów  jemy znanych. 

       

                         rolnik                                                           kierowca 

  

                      Budowniczy                                                            mechanik                                                                 

 

 



                        

                         stolarz                                                                     lekarz 

 

 

3. „Kim jest mój tata?” – pantomima.  

Dziecko( na zmianę z rodzicem ) naśladuje jakiś zawód, a rodzice próbują odgadnąć jego 

nazwę. Potem  podają korzyści, jakie daje on innym. Na końcu  dziecko odpowiada, dlaczego 

praca jest ważna w życiu ludzi. 

 

4. Tata czarodziej – wysłuchanie piosenki 

 

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

 

5. „Mój tata w pracy” – praca plastyczna dowolną techniką. 

      (kartki, kredki, farby, kolorowy papier i inne ) 

 Dziecko przedstawia swojego tatę w pracy i opowiada o swoim rysunku.  

 

6. Ćwiczenia ruchowe z tatą 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hiYZStxAZpI
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4


 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 25 

 

 

KP4.25a – odnajdywanie różnic między ilustracjami, przeliczanie pieniędzy, tworzenie 

zbiorów.                                                                                                                                              

KP4.25b – czytanie zdań opisujących tatę, pisanie po śladzie, rysowanie zgodnie z instrukcją.  

 

 

 Dzień 3 ( środa ) – „Brat i siostra”  

 

1.”Moje rodzeństwo”- rodzic proponuje dziecku, aby porozmawiało z nim o swoim 

rodzeństwie (jeśli je ma) i o tym, co lubią z nimi robić. Jeśli dziecko jest jedynakiem, mogą 

porozmawiać o bohaterach bajek, w których występuje rodzeństwo. Rodzic może 

zaproponować przykładowe pytania:  

– Czy masz rodzeństwo starsze, czy młodsze?  

– Czy masz brata, czy siostrę?  

– Jak oni mają na imię?  

– Za co lubisz swoje rodzeństwo?  

– Czy chętnie się bawisz ze swoim rodzeństwem?  

– Jakie są wasze ulubione wspólne zabawy?  

– Czy czasem denerwujesz się na swoje rodzeństwo?  

– Co najczęściej jest powodem konfliktów? 

2. „Maskotki” – praca plastyczna, wykonywanie maskotki dla brata, siostry lub rodziców. 

(skarpetki, włóczki, kolorowe guziki, kolorowy papier lub materiał, klej, wstążeczki, wata do 

wypełnienia skarpetki). 



Rodzic prosi dziecko, by wypełniło skarpetkę watą. Z włóczki o dowolnym kolorze dziecko 

robi czuprynkę stworka i przyklejają ją do skarpety. Może związać włoski wstążką. Przykleja 

oczy z guzików. Z kolorowego materiału (papieru) wycina buźkę. Ozdabia maskotkę według 

własnego pomysłu. Tak przygotowane maskotki można wykorzystać jako pacynki w teatrzyku. 

       

 

3. „Zabiorę brata na koniec świata”- rodzic zaprasza dziecko do wspólnego wysłuchania 

piosenki. Dziecko uczy się tekstu refrenu na pamięć. Rodzic prosi, by opowiedziało, dokąd 

chciałoby zabrać swoje rodzeństwo (prawdziwe lub wymyślone), co by tam robili. 

https://www.youtube.com/watch?v=ewYgrFUwr5I 

 

„Zabiorę brata”  

Ten mały to mój starszy brat,  

On zawsze bardzo mało jadł,  

Marudzi już od rana,  

Bo nie chce jeść śniadania.  

https://www.youtube.com/watch?v=ewYgrFUwr5I
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://dziecisawazne.pl/mamy-szyja-zabawki-cz-1/&psig=AOvVaw1lQFtNUYNGEO-F0BkDRAsX&ust=1590230383926000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC15P6jx-kCFQAAAAAdAAAAABAW


Więc martwi się rodzina,  

Że ma „niejadka” syna.  

Przepadam wprost za bratem,  

I straszę czasem tatę.  

Ref.:  Zabiorę brata na koniec świata,  

Znajdziemy wyspę jak Robinson.  

Zabiorę brata na koniec świata,  

Tam zbudujemy wspólny dom.  

W szałasie będzie można spać  

I pomarańcze z drzewa rwać,  

Codziennie jeść banany,  

U stóp wspaniałej liany.  

A mleko pić z kokosa,  

Co rośnie koło nosa.  

Nie będzie nikt narzekał,  

Że nie pijemy mleka.  

Ref.: Zabiorę brata na koniec świata…  

Wakacje będą cały rok,  

Gorąca plaża już o krok,  

Powietrze, słońce, woda,  

Beztroska i wygoda.  

A jeśli za rodziną Na wyspie zatęsknimy,  

Wyślemy list w butelce,  



Do siebie zaprosimy.  

Ref.: Zabiorę brata na koniec świata… 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 26 i 28 

 

Praca z KP4.26a – odszukiwanie osób na fotografii na podstawie przeczytanych zdań oraz 

tekstu przeczytanego przez rodzica: Ciocia Julki stoi z lewej strony mamy Julki. Siostra Julki 

jest ubrana na zielono. Babcia Julki stoi z lewej strony cioci.  

Praca z KP4.26b – rozpoznawanie emocji, wymyślanie rozwiązań konfliktów pomiędzy 

rodzeństwem, kontynuowanie rytmów.  

Praca z KP4.28a ( pierwsza strona ) – kącik grafomotoryczny, pisanie po śladzie nazw 

członków rodziny. 

 

 

 Dzień 4 ( czwartek ) – „Z rodziną najlepiej” 

 

1.„Rodzina” – rozmowa o rodzinach dzieci. Rodzic prezentuje dziecku zdjęcia różnych rodzin, 

prowadzi rozmowę z dzieckiem:  

Czy umiesz podać nazwy członków każdej z rodzin?  

Czym różnią się te rodziny?  

Czym różnią się członkowie rodziny? (płcią, wiekiem, wyglądem itd.)  

Kim jest dla ciebie mama mamy i mama taty?  

Kim ty jesteś dla nich?  

Kim jest dla ciebie tata mamy i tata taty?  

Kim ty jesteście dla nich?  

Kim jest dla ciebie siostra mamy i siostra taty?  

Kim jest dla ciebie brat mamy i brat taty?  



Jak spędzasz czas wolny z rodziną?  

Co najbardziej lubisz robić z rodziną?  

Jak dzielicie obowiązki w swoich rodzinach?  

Następnie rodzic zachęca dziecko do wypowiedzi na temat struktury rodziny.  

Ile osób ma twoja rodzina? Policz je.  

Kto to są dziadkowie?  

Jak mają na imię twoje babcie i twoi dziadkowie?  

Ile dzieci mają twoi rodzice?  

Ile masz rodzeństwa, ile sióstr, ilu braci?  

Jak się nazywają? 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/mloda-rodzina-z-dwojka-dzieci_1433218.htm&psig=AOvVaw0CdVCFgGF05oMzuBD_6WrP&ust=1590238804674000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi7qrXDx-kCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

2. „Co słychać w domu?” – zagadki słuchowe. Rodzic odtwarza nagranie odgłosów a dziecko 

próbuje odgadnąć, co usłyszało. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CgH0us9plYo 

 

3. „Które przedmioty należą do mamy, a które do taty” – wyodrębnianie głosek w słowach. 

Rodzic pokazuje dziecku obrazki z przedmiotami, które mogą należeć do taty i / lub do mamy. 

Prosi, by dziecko wskazało te przedmioty, które bardziej pasują do taty (lub do mamy). Uwaga, 

różne przedmioty mogą należeć do różnych osób! Gdy dane dziecko wskaże przedmiot, 

powinno podać jego nazwę, wyodrębnić pierwszą i ostatnią głoskę.  

https://www.youtube.com/watch?v=CgH0us9plYo
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1409652,efekt-500-plus-sie-wyczerpal-mniej-urodzen-i-zgonow.html&psig=AOvVaw0tjENgdoHu6bD3QSU773Wi&ust=1590239010175000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICTprDEx-kCFQAAAAAdAAAAABAS


         

 

                        

 

4.„Podskocz, jeśli usłyszysz głoskę…” – zabawa ruchowa. Rodzic wyjaśnia dziecku, że ma 

podskoczyć, kiedy usłyszy wyraz rozpoczynający się głoską m. Podaje różne słowa. Gdy słowo 

nie rozpoczyna się na m, dziecko stoi nieruchomo. Głoski można dowolnie zmieniać. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ceneo.pl/22377729&psig=AOvVaw3BlOi9PJTDWt3lkdkezq7h&ust=1590241095028000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjTg_LLx-kCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.everydayme.pl/marki/gillette/maszynka-do-golenia-gillette-fusion-proglide-z-technologia-flexball&psig=AOvVaw2xEvVVtiauJkipj1NVIZv1&ust=1590241188923000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj9pKbMx-kCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://shopmiler.com/pl/akcesoria/krawaty&psig=AOvVaw0UzUoQMzvMWV2uyxXeRLAc&ust=1590241567925000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjnhdbNx-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.lawendowykredens.pl/pl/wycofane-ze-sprzedazy/17107342-lusterko-reczne.html&psig=AOvVaw2K1CFytE5haSr6OizxUgyv&ust=1590241689908000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjqpI_Ox-kCFQAAAAAdAAAAABAD


Przykłady : babcia, zegar, mama, kurczak, tapczan, morela, miska, fotel, maj, krzesło, mikrofon 

itp. 

5. „Dom to…” – zabawa w skojarzenia. Rodzic prosi, by dziecko dokończyło zdanie „Dom 

to…”. Rodzic może powtórzyć zdanie kilkakrotnie. 

 

  

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 27 

 

Praca z KP4.27a – czytanie zdań, kolorowanie ramek prawidłowych podpisów ilustracji. 

Praca z KP4.27b – rysowanie po śladzie, wyklejanie obrazka kawałeczkami kolorowego 

papieru. 

 

 

 Dzień 5 ( piątek ) – „Piknik rodzinny” 

 

 

1.„Jedziemy z rodzicami na wycieczkę” – rozpoznawanie głosek w słowach. Rodzic trzyma 

w dłoni plecak, do którego trzeba włożyć przedmioty potrzebne na wycieczce. Dziecko może 

zabrać tylko jedną rzecz i to taką, której nazwa rozpoczyna się pierwszą literą jego imienia. 

Musi też powiedzieć, dlaczego wybrało taki, a nie inny przedmiot. Np. Basia powie: Zabieram 

na wycieczkę bułkę, bo mogę zgłodnieć; Krzyś: Zabieram klocki, żeby się nie nudzić w razie 

deszczu, itp. 

 

2. „Piknik z rodziną” – wypowiedzi na dany temat. Rodzic pokazuje dziecku zdjęcie rodziny 

na pikniku. Pyta, co przedstawia zdjęcie oraz do czego służą przedstawione na nim elementy. 

Rozmawiają o tym, co warto zabrać na piknik, korzystając z własnych doświadczeń. Rodzic  

podsumowując wypowiedź dziecka, zwraca uwagę na zasady bezpieczeństwa podczas pikniku 

– pilnowanie się rodziny, jedzenie i picie tylko produktów polecanych przez rodzinę, zrywanie 

owoców tylko za zgodą rodziców, zachowanie bezpiecznej odległości podczas kontaktu ze 

zwierzętami, używanie kremu z filtrem, noszenie nakrycia głowy. 



 

 

3. „Co mam w koszu?” – zabawa sensoryczna (kosz piknikowy, przedmioty i produkty, które 

można zabrać na piknik). 

Rodzic ukrywa w koszu przedmioty i produkty, które można zabrać na piknik, np. jabłko, 

gruszkę, kubek, papierowe talerzyki, sok, itp. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie ich za pomocą 

dotyku i opowiedzenie, jakie cechy ma dany przedmiot. Zabawę można również poprowadzić 

z wykorzystaniem słownictwa języka obcego, np. angielskiego (miękki – soft, twardy – hard, 

długi – long, krótki – short, duży – big, mały – little itp.) 

4. „Przygody na pikniku” – zabawa matematyczna ( liczmany, np. nakrętki po napojach) 

Rodzic wyciąga z kosza z poprzedniej zabawy po jednej rzeczy i układa zadanie na jej temat, 

np.: Na piknik zabrałam 3 jabłka. Moja koleżanka przyniosła jeszcze 2 jabłka. Ile mamy razem 

jabłek? Dzieci układają liczmany, dodają i odejmują w zakresie 10. 

5. Moja wesoła rodzinka – słuchanie piosenki. Rodzic zachęca dziecko do wysłuchania 

piosenki i policzenie, ile razy występuje w niej słowo mama. Omawia z dzieckiem treść każdej 

zwrotki, dziecko opowiada o wskazanych członkach swojej rodziny. Następnie rodzic prosi 

dziecko o powtarzanie treści piosenki wers po wersie a następnie wspólne zaśpiewanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34 

https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pl.freepik.com/premium-wektory/szczesliwa-rodzina-na-pikniku_5122127.htm&psig=AOvVaw3BoHoZqUI1Yr6Uj9gHpXJq&ust=1590243083091000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiRm6fTx-kCFQAAAAAdAAAAABAt


„Moja wesoła rodzinka” 

I.My rodzinę dobrą mamy,  

zawsze razem się trzymamy!  

I choć czasem czas nas goni,  

my jak palce jednej dłoni!  

Ref.:  Mama, tata, siostra, brat i ja  

– to mój mały świat!  

Dużo słońca, czasem grad  

– to wesoły jest mój świat!  

II.Mama zawsze kocha czule,  

ja do mamy się przytulę,  

tata kocha, lecz inaczej, 

uspokaja, kiedy płaczę!  

Ref.: Mama, tata, siostra, brat… 

III.Gdy napsocę i nabroję,  

siedzę w kącie, bo się boję!  

Tata skarci, pożałuje, a mamusia pocałuje!  

Ref.: Mama, tata, siostra, brat…  

IV.Kiedy nie mam taty, mamy,  

wszyscy sobie pomagamy!  

I choć sprzątać nie ma komu,  

jest wesoło w naszym domu!  

Ref.: Mama, tata, siostra, brat… 



6. „Letni piknik” – zabawa dydaktyczna ( koc, kosz piknikowy, owoce, zioła, trawę, gałązki, 

patyczki, sztuczne owady (biedronki, mrówki) itp.) 

Rodzic rozkłada na dywanie koc. Na nim kładzie kosz piknikowy, a obok niego na 

jednorazowych talerzykach różne skarby wiosenno-letnie: owoce, zioła, trawę, gałązki, 

patyczki, sztuczne owady (biedronki, mrówki) itp. Zaprasza dziecko do stworzenia z nich na 

swoim talerzyku różnych obrazów i kompozycji. Ważna jest pomysłowość i kreatywność 

dziecka. 

 

Kochane dzieci!!!  

Przyjemnej i owocnej pracy. 

Ściskam i pozdrawiam Was serdecznie! 

Wasza p. Ewelina 

 


