
Witam  wszystkich przedszkolako w  i Was Drodzy Rodzice! 
To już kolejny tydzień zdalnego nauczania. Przez kilka następnych dni 
skupimy się na bardzo ważnym  zagadnieniu w życiu dziecka, a także  

każdego z Nas, czyli  na RODZINIE. 
 

CEL  OGÓLNY: Wsparcie całościowego  rozwoju poprzez uświadomienie 

ważnej roli rodziców w życiu dziecka. 
                                                                25.05.2020-29.05.2020 
LICZBA GODZIN PPWP: 25 
 

25.05.2020 – poniedziałek 
➢ Oglądanie z dzieckiem albumów rodzinnych ze zdjęciami przedstawiających 

rodzinę  np. spędzającą wakacje,  w  czasie wolnym, itp. rozmowa przy zdjęciach,   
Dziecko omawia miejsca i sytuacje, w kto rych zostały one zrobione, podaje imiona 
swoich bliskich, mo wi, kto wchodzi w skład jego najbliz szej rodziny. 
 

➢ Zabawa ruchowa z rymowanką B. Szelągowskiej Podaj mi rączkę.  
Dzieci głos no powtarzają rymowankę, dobierają się w pary  z rodzicem, 
rodzen stwem, za kaz dym powto rzeniem zmieniają partnera. 

Dwie rączki mam – rączki tobie dam. 
Zatańczymy w koło, będzie nam wesoło. 

 
➢ Słuchanie opowiadania E. Stadmüller Dzień rodziców.  

Odświętnie ubrani rodzice siedzieli cichutko na widowni, czekając na przedstawienie. 
Tymczasem za kulisami (czyli za szafą) trwały gorączkowe przygotowania do występu. 
– Proszę pani – alarmował słoń – odpadła mi trąba! 
– Przywiąże mi pani ogonek? – przymilała się małpka. 
– Oko mi się odkleja! – denerwowała się żabka. 
Gdy wszyscy wreszcie byli gotowi, odezwał się gong (czyli uderzenie w patelnię) i na scenę 
wyskoczyła mama kangurzyca (czyli Magda w brązowym dresie z doszytą na brzuchu 
wielką kieszenią). 
– Mama kangurzyca każdego zachwyca – recytował Bartek, wskazując na Magdę. – Ma 
na brzuchu kieszeń, w niej kangurka niesie – i Magda – hop – wyciągnęła z kieszeni małe, 
pluszowe kangurzątko. 
Zaraz za kangurzycą na scenie pojawiły się dwa słonie – duży (Oskar) i mały (Ada). 
– A mój tatuś ukochany z drzewa zrywa mi banany – chwaliła się Ada, wachlując się 
wielkimi szarymi uszami z tekturowych talerzyków.  
– Jedz córeczko moja miła, żebyś szybko mi przytyła – mówił Oskar, dyskretnie 
przytrzymując trąbę z rury do odkurzacza. 
Po słoniach występowały, małpki, żabki, kotki i niedźwiadki. 
Wszyscy czworonożni rodzice czule przemawiali do swych dzieci, a one chwaliły się 
swoimi rodzicami. 
Na koniec Olek, wystrojony w białą koszulę i granatową muchę, wyrecytował: Czy dziecko 
jest tycie, czy też waży tonę, czy ma długie uszy, czy krótki ogonek, czy ma futro gładkie, 
w prążki czy też w łaty, ma cieplutki kącik w sercu swego taty. Czy fruwa, czy pływa, czy 
też pełzać musi, to jest najpiękniejsze dla swojej mamusi. Więc dzisiaj wszyściutkie na 
świecie dzieciaki ślą swoim rodzicom słodziutkie buziaki. 



     W tym momencie wszyscy razem wyskakiwali na scenę, żeby posłać całuska, ukłonić się, 
a następnie paść w objęcia widowni. Kolejnym punktem programu był słodki poczęstunek, 
po którym rozpoczął się konkurs tańca z rodzicami. Wygrała Dominika ze swym tatą, bo 
rzeczywiście byli najbardziej zgraną i zwariowaną parą.  

– Musimy poćwiczyć – przekonywał mamę Olek w drodze do domu. Za rok to my wygramy, 
a jak nie my, to na pewno Ada z tatą. 

 
Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. Rodzic zadaje pytania: 

– Co się działo podczas spotkania rodziców w przedszkolu?  
– Jakie postacie występowały w tym przedstawieniu? 
– Jaką niespodziankę moglibyśmy przygotować na Święto Rodziny? 
– Kto wchodzi w skład naszej rodziny? 
– Co lubisz robić z mamą/tata/siostra/bratem/babcią/dziadkiem? 

 
➢ Wykonanie ramki na wybrane przez dziecko rodzinne zdjęcie. Oto propozycje: 

 

 
 

 
 
 

26.05.2020 – wtorek 

➢ Słuchanie piosenki Jesteś mamo skarbem mym. Nauka refrenu piosenki. 
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 
 

➢ Pomagam mamie - c wiczenie duz ych grup mięs niowych. 
Dziecko porusza się po pokoju przeskakując z nogi na nogę. Na hasło "pomagam 
mamie" zatrzymuje się i nas laduje: wieszanie prania, trzepanie dywano w, 
odkurzanie, prasowanie, gotowanie, itp. 
 

➢ Ćwiczenia ruchowe w parach (mama – dziecko) 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 
 

➢  karta pracy – dzieci 5l, przeliczanie, posługiwanie się pojęciami: więcej, mniej.  
https://zapodaj.net/75a324549b3c5.jpg.html 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4
https://zapodaj.net/75a324549b3c5.jpg.html


➢ Wykonanie laurki dla mamy: 
 

➢  
➢ Róża dla mamy - dla dzieci 5l., połącz kropki 

https://www.bigactivities.com/ctd/mothers_day/flowers/rose.php 

https://www.bigactivities.com/ctd/mothers_day/flowers/rose.php


27.05.2020 – środa 

➢ Słuchanie wierszyka Tato autor B. Froma 
 

Mój Tatuś jest wspaniały, na lody mnie zabiera. 
Ma dla mnie czasu wiele, przede mną świat otwiera. 
Z nim czuję się bezpiecznie, bo Tatuś to mój przecież. 
I dla mnie przyjacielem najlepszym jest na świecie. 

➢ Dokańczanie zdań:  Mój tata lubi…..  
                                       Mój tata jest… 
                                     Mój tata ma….  

➢ Pomagam tacie - c wiczenie duz ych grup mięs niowych. 
Dziecko porusza się po pokoju przeskakując z nogi na nogę. Na hasło "pomagam 
tacie" zatrzymuje się i nas laduje: wbijanie gwoz dzia, trzepanie dywano w, 
koszenie trawy, pompowanie koła w rowerze, malowanie s ciany,  itp. 
 

➢ karta pracy – dopasuj narzędzia do cienia 
https://2.bp.blogspot.com/-
xV0wH8rR110/WRC2zfXn0WI/AAAAAAAAE5s/FPzX2tPYRl4pwJfbs_AZLlXJKak0
X3jYACLcB/s1600/Tools-Shadow-Matching.jpg 
 

➢ krawat dla taty – dzieci 5l, połącz kropki 
https://www.bigactivities.com/ctd/fathers_day/neck_ties/neck_tie.php 
 

➢ krawat dla taty – dzieci4l, pokoloruj  kolorowankę (wzo r krawatu dowolny) 
 

➢ wspólna zabawa, tańce z tatą przy piosenkach: 
• Piosenka dla taty https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc 
• Tato pomóż            https://www.youtube.com/watch?v=gzLz_WOkG2w 
• Radosny tata           https://www.youtube.com/watch?v=GDZ8f3Y-gXI 

 
 

28.05.2020 – czwartek 
 

➢ Co do kogo należy? Ta zabawa moz e przysporzyc  wiele s miechu. To cenne 
dos wiadczenie us wiadomic  sobie co do kogo nalez y w domu. Czas odciąc  się od 
stereotypu gotującej i sprzątającej mamy oraz taty, kto ry naprawia wszystko co się 
zepsuje. Czego potrzeba? 

• karta mamy i taty  
• ilustracje czynności w dwóch kopiach 

• nożyczki i kleje. 

Zadaniem dzieci jest przyporządkować symboliczne ikony czynności do osób, które są za 
nie odpowiedzialne. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-xV0wH8rR110/WRC2zfXn0WI/AAAAAAAAE5s/FPzX2tPYRl4pwJfbs_AZLlXJKak0X3jYACLcB/s1600/Tools-Shadow-Matching.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-xV0wH8rR110/WRC2zfXn0WI/AAAAAAAAE5s/FPzX2tPYRl4pwJfbs_AZLlXJKak0X3jYACLcB/s1600/Tools-Shadow-Matching.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-xV0wH8rR110/WRC2zfXn0WI/AAAAAAAAE5s/FPzX2tPYRl4pwJfbs_AZLlXJKak0X3jYACLcB/s1600/Tools-Shadow-Matching.jpg
https://www.bigactivities.com/ctd/fathers_day/neck_ties/neck_tie.php
https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc
https://www.youtube.com/watch?v=gzLz_WOkG2w
https://www.youtube.com/watch?v=GDZ8f3Y-gXI


 
 
 



 
 
 

 



 
➢ Wspólna zabawa przy piosence „Głowa, ramiona, kolana … (dzieci ją znają) 

       https://www.youtube.com/watch?v=InDTGuZ1Vjk 

  
➢ Gra memory – rodzina 

https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/pamiec-uwaga-

spostrzegawczosc/1/memory-rodzina 

 

29.05.2020 – piątek 
➢ Sportowe koło fortuny – wspo lne c wiczenia ruchowe 

https://wordwall.net/pl/resource/928201/sportowe-ko%C5%82o-fortuny 
 

➢ Karta pracy - kodowanie – zaprowadź dzieci do rodziców.  
https://zapodaj.net/fdde8d2b2cf60.jpg.html 

 

➢ Wspólne czytanie „Rodzinna czytanka” 

https://ztorbynauczycielki.pl/rodzinna-czytanka/ 

 

➢ Malujemy talerz dla mamy i taty – malowanie kredkami, farbami, mazakami 

wzorów na tekturowym talerzu, wykonanie prezentu dla rodziców. Budowanie 

emocjonalnych więzi między dzieckiem, a rodziną.  

➢ Polecam wspólny rodzinny spacer!!! 

 

ŻYCZĘ SERDECZNEGO, RODZINNEGO SPĘDZANIA CZASU RAZEM, TAKA OKAZJA  
    Z PEWNOŚCIĄ TAK SZYBKO SIĘ NIE POWTÓRZY☺         POZDRAWIAM,     P. ANETKA 

➢ Opisywanie wyglądu rodziców, rodzeństwa - kolor włosów, oczu, ubrań, itp. 

Porównywanie wysokości członków rodziny, stosowanie określeń: wysoki, niski, 

najwyższy, najniższy. Doskonalenie formułowania wypowiedzi na określony temat. 

https://www.youtube.com/watch?v=InDTGuZ1Vjk
https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/pamiec-uwaga-spostrzegawczosc/1/memory-rodzina
https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/pamiec-uwaga-spostrzegawczosc/1/memory-rodzina
https://wordwall.net/pl/resource/928201/sportowe-ko%C5%82o-fortuny
https://zapodaj.net/fdde8d2b2cf60.jpg.html
https://ztorbynauczycielki.pl/rodzinna-czytanka/

