
WITAJCIE! 

DRODZY RODZICE, KOCHANE PRZEDSZKOLAKI - W TYM TYGODNIU BĘDZIEMY 

ROZMAWIAĆ O NASZYCH RODZINACH. 

Życzymy miłej, kreatywnej zabawy. Zapraszamy do podejmowania proponowanych form aktywności 

i dzielenia się z nami swoimi sukcesami. Pozdrawiamy: p. Jadzia i p. Róża 

TERMIN REALIZACJI:  25.05.2020 –29 .05.2020 

LICZBA GODZIN PPWP: 25   

CEL  OGÓLNY:  Wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez doskonalenie umiejętności 

wypowiadania się na określony temat (moi rodzice) oraz za pomocą różnych technik 

plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (kształt, barwa). 

 

PONIEDZIAŁEK  - 25.05.2020r. 
1. Albumy ze zdjęciami. 

Dzieci oglądają zdjęcia swojej rodziny, omawiają miejsca i sytuacje, w których zostały one zrobione. 

Podają imiona swoich bliskich. Mówią, kto wchodzi w skład ich najbliższej rodziny. 

 
2. Zabawa konstrukcyjna Budujemy domy dla naszych rodzin. 

Klocki różnej wielkości i rodzaju.  

Dzieci budują domy dla swojej rodziny, nazywają pomieszczenia w domach, liczą pokoje.  

 
3.  „Przeciwieństwa” – swobodne posługiwanie się pojęciami jakościowymi w rozmowie – dostrzeganie 

przeciwieństw. (np. karty z gry dydaktycznej Przeciwieństwa wydawnictwa Adamigo) 

Przy dowolnie wybranej muzyce dziecko porusza się szybko, wolno, do przodu, do tyłu, głośno, cicho. 

Przy każdej aktywności ruchowej R. zaznacza przeciwny ruch, np. Teraz będziesz poruszać się do 

przodu, a teraz przeciwnie: do tyłu itp. 

https://soundcloud.com/user-956760406/7-nagranie-muzyki-do-marszu 

R. Zadaje pytanie: Co to jest przeciwieństwo? 

R. rozkłada pary obrazków zawierające przeciwieństwa , dziecko tworzy pary i określa co wybrało (dużo 

– mało, cały – pokrojony, biała – czarna ,  wesoły – smutny, itp.) 

 
https://www.dzieckiembadz.pl/2017/07/przeciwienstwa-karty-do-druku.html  

http://mamarak.pl/2016/10/przeciwienstwa-karty-dla-przedszkolaka/ 

https://soundcloud.com/user-956760406/7-nagranie-muzyki-do-marszu
https://www.dzieckiembadz.pl/2017/07/przeciwienstwa-karty-do-druku.html
http://mamarak.pl/2016/10/przeciwienstwa-karty-dla-przedszkolaka/


4. Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej Rodzina. 

     Razem mieszkamy: ja, mama, tata. 

Mam młodszą siostrę, starszego brata… 

Każdy pamięta o urodzinach, 

bo taka właśnie jest ma... (rodzina) 

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 cie-

plutki 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. 

 

Proponowane 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 twojej rodziny? 

– Co lubisz robić z mamą? 

– Co lubisz robić z tatą? 
 

5. Zabawa ruchowa Spacer z rodziną.  

Dziecko stojąc pokazuje ruchem historyjkę opowiadaną przez R.: 

                                 Dziecko:  

Jest piękna pogoda, idziemy całą rodziną do parku.               maszeruje w miejscu,  

Na ścieżce błyszczy kałuża, po wiosennym deszczu,              przeskakuje z nogi na nogę,  

przy alei stoi parkowa ławeczka.                                             wykonuje przysiad,  

Idąc dalej, spotykamy skaczącą po drzewach wiewiórkę.       podskakuje tak jak wiewiórka,  

Przysiadamy na kolejnej ławce                                                wykonuje przysiad,  

i nie możemy się zdecydować, czy odpocząć, czy iść dalej.   wykonuje kolejne przysiady,  

Idziemy jednak dalej.                                                               maszeruje w miejscu,  

Wśród gałęzi drzew śpiewa ptak.                                             rozgląda się z ręką przy czole,  

Wracamy do domu i odpoczywamy.                                        siada lub kładzie się na dywanie. 

 



6.  „Kwiat z dłoni” – przeliczanie w zakresie 1–5, rozwijanie ekspresji poprzez nadawanie nowego 

znaczenia przedmiotom.  

papierowe dłonie, serduszka, kwiaty, listki, kokardki, klej, karton ,  farby 

Dziecko przelicza swoje palce u jednej i u drugiej dłoni, przelicza palce papierowych dłoni. Nakleja dłonie 

na karton, na każdym palcu nakleja serduszko lub kwiat lub odbija płatki opuszkami palców maczanymi w 

farbie. R. pyta: Z ilu kwiatów, serduszek  masz bukiet? 

 
WTOREK - 26.05.2020  

1. Wypowiedzi na temat obrazka. 

Obrazek przedstawiający dwie dorosłe osoby (w domyśle: mamę i tatę). 

R. prezentuje dziecku obrazek. Pyta: Jak myślisz – kto to może być? Czy to może być mama i tata? 

Dlaczego? R. prosi, aby dziecko opisało wygląd przedstawionych osób. 
  

             
 

2. Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Tralala dla mamy i taty  
https://www.youtube.com/watch?v=Iu10fUq1r_w 

 

Moja mama jest kochana, 

moja mama wszystko wie. 

Kiedy do mnie się uśmiecha, 

tak zaśpiewam jej. 

Ref.: Tralala, trampampam, 

najpiękniejszą mamę mam. 

Tralala, trampampam, 

zaraz mamie buzi dam. 

W domu, w sklepie, na spacerze 

z moim tatą nie jest źle. 

Gdy prowadzi mnie za rękę, 

to uśmiecham się. 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu10fUq1r_w


Ref.: Tralala, trampampam, 

wspaniałego tatę mam. 

Tralala, trampampam, 

mamie, tacie buzi dam. 

 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu:  Jak się czuje z rodzicami dziecko?, jaka była ta piosenka: 

skoczna i wesoła czy powolna i smutna? Nauka refrenu piosenki. 

3. Piłką do koszyka – zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania.  

     Zabawa ruchowa kształtująca prawidłową postawę ciała Rośniemy... 

    R. prosi, aby dziecko pokazało powoli, jak rośnie, tzn. kucnęło i powoli wznosiło się ku górze, aż do 

wspięcia na palce i wyciągniętych wysoko rąk. 

 

4. Spacer. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Po czym poznajemy, że mijane osoby to rodzina?  

 

5. Lepienie tortu z plasteliny (ciastoliny). 

Dziecko rozgrzewa plastelinę w dłoniach i lepi z niej okrągłe placuszki, układając jeden na drugim jako 

warstwy tortu, ozdabia małymi kuleczkami, lub według własnego pomysłu. 
 

 

5. Bajki dla dzieci - RODZINA TREFLIKÓW -"Szczęśliwa Rodzinka" 

https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pLNUACsrl5

p4QpKinLlptQ0zFv9xX8f_MqqlfXfsWjGZxmsy_ukNLUb8 

 

6. Połącz ze sobą portrety takich samych członków rodziny – ćwiczenie spostrzegawczości Karta nr 1 

    Dla chętnych: Kolorowanka rodzina Karta nr 2 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/KARTY-PRACY-RODZINA.pdf 

 

ŚRODA - 27.05.2020 

1. Kim jest moja mama, kim jest mój tata? 

Przedszkolak opowiada czym zajmują się zawodowo rodzice. Rodzic, prowadząc rozmowę, naprowadza 

dziecko, podpowiada, wspólnie dyskutują o różnorodności zawodów. 

 

2.  „Piłka” – zabawa ruchowa z elementem chwytu i ćwiczeniem mięśni brzucha.  

Dziecko siada w siadzie prostym, wkłada piłkę między stopy. Przechodzi do leżenia na plecach, wyciąga 

ręce za głowę, podnosi nogi i przekłada piłkę ponad głową do rąk. Zabawę należy powtórzyć kilkukrotnie.  

 

3. „Narysuj mamę, narysuj tatę” – rysowanie postaci, rozwijanie zdolności manualnych.  

 

4. Ćwiczenia logopedyczne - lusterko dla dziecka. 

Powitanie – dziecko dotyka czubkiem języka każdego zęba osobno. Unosi język raz za górnymi, raz za 

dolnymi zębami.  

Pyszny obiad – dziecko oblizuje językiem wargę górną i dolną, jak po zjedzeniu pysznego, rodzinnego 

obiadu. 

https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pLNUACsrl5p4QpKinLlptQ0zFv9xX8f_MqqlfXfsWjGZxmsy_ukNLUb8
https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pLNUACsrl5p4QpKinLlptQ0zFv9xX8f_MqqlfXfsWjGZxmsy_ukNLUb8
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/KARTY-PRACY-RODZINA.pdf


Spacer – przy szeroko otwartej jamie ustnej, język idzie na spacer w stronę nosa i w stronę brody.  

Rodzinna zabawa – dziecko naśladuje dmuchanie baloników: wciąga powietrze nosem i wypuszcza ustami. 

Karuzela – dziecko naśladuje ruch językiem w koło, od wewnętrznej strony jamy ustnej. Język porusza się 

raz w jedną, raz w drugą stronę, zataczając duże koła.  

Całusy – dziecko wypycha wargi do przodu i naśladuje wysyłanie pocałunków mamie i tacie.  

Drzwi – dziecko pokazuje, jak zamyka się i otwiera drzwi do domu – rozwierając i zwierając wargi 

wyciągnięte do przodu. 

 

6. Uzupełnij brakujący element (doklejanie) -  Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej. 

 



 
 

7. Zabawy na świeżym powietrzu 

Zabawa z elementem celowania. Piłka, bramka, 

Zabawa z utrzymaniem równowagi Slalom. Dziecko pokonują trasę slalomu w różny sposób: przebiegając, 

skacząc z nogi na nogę. tyłem, przodem itp. 

 



CZWARTEK - 28.05.2020 
 
1. „Co to za przedmioty?” – zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach, 

rozwiązywanie zagadek literackich. 

 

Ta czupryna na długim patyku 

zmywa brud z podłogi szybko i bez krzyku. (mop) 

 

Kawałek tkaniny skromnie na ciebie zerka. 

Zetrze kurz szybciutko, bo to mała... (ścierka) 

 

Co to za maszyna z nosem długim jak u słonia? 

Zbierze paprochy, brud z dywanu pokona. (odkurzacz) 

 

Leży obok drzwi, bez słowa, cichutko. 

Gdy wytrzesz w nią buty, będzie czyściutko. (wycieraczka) 

 

Te dwie siostry pracują zawsze w zgodzie. 

Jedna zmiecie piach, wyrzuci go druga. (zmiotka i szufelka) 

     
 

Dziecko odgaduje  rozwiązania zagadek, wskazując ich desygnaty na ilustracjach, wyklaskuje nazwy 

poszczególnych przedmiotów, wspólnie z R. określa je pojęciem nadrzędnym: przedmioty do 

sprzątania (utrzymania czystości). 

 

2. „Co robię?” – zabawa z elementem pantomimy. Rodzic naśladuje czynności porządkowe, 

Dziecko określa wykonywane czynności (np. zamiatasz, odkurzasz, wycierasz buty itp.), zamiana ról. 

Rozmowa: Jak dziecko może pomóc w utrzymaniu czystości? 

 

3. Ćwiczenia w parach – pomysły do ćwiczeń można zaczerpnąć z filmu: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FacAJxiIzh4&feature=emb_title 

 

4. Do wyboru:  

 

 „Tulipany” – rozpoznawanie i podawanie nazw części rośliny (łodyga, liście, kwiat), doskonalenie 

umiejętności posługiwania się pędzlem, nożyczkami.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FacAJxiIzh4&feature=emb_title


   

 Wyklejanie serca kolorowym papierem – wydzieranka (rodzic rysuje kształt serca), 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Malowanie kwiatów za pomocą widelca.  

  

5. Rozmowa z dzieckiem Co robi moja mama, mój tato? R. rozmawia z dzieckiem  o pracy, jaką 

wykonuje. Nazywanie czynności, jakie wykonują osoby na obrazkach. 

 
6. Zadanie graficzne: Jakie prezenty dostali rodzice?  



 
 

7. Zabawy na świeżym powietrzu - Zabawa ruchowa Mamo, mamo, ile kroków do domu? 

R. wyznacza start i metę za pomocą np. skakanek. Dziecko staje na starcie, a R. na mecie. Dziecko zadaje 

pytanie: Mamo, mamo, ile kroków do domu? I odmierza tyle kroków, ile zaproponuje R., zamiana ról.  

PIĄTEK - 29.05.2020 



 

1. Historyjka obrazkowa.  Układanie w kolejności. Opowiadanie historyjki obrazkowej.  Posługiwanie 

się określeniami: najpierw, potem, na końcu. Ocena zachowania dziewczynki. Nadanie historyjce tytułu 

według własnego pomysłu dzieci. 

    

 
 

2. Kto potrafi tak jak ja – zabawa z elementem równowagi z wykorzystaniem gazety. 

Dziecko próbuje utrzymać równowagę stojąc na gazecie  podczas naśladowania czynności 

demonstrowanych przez rodzica: 

 – rysowanie na podłodze kółek palcami stóp, 

– stanie na jednej nodze jak bocian, 

– podnoszenie kolana i przekładanie pod nim woreczka (np. ryżu), 

– stanie na jednej nodze i próby klaśnięcia nad głową, 

– chodzenie z woreczkiem na głowie, 

– chodzenie z woreczkiem na stopie, 

 – obracanie się dookoła i stanie na jednej nodze, 

– stanie na jednej nodze i klaskanie nad głową, 

– chodzenie z zamkniętymi oczami w przód, a następnie w tył. 

3. „Taniec dla rodziców” – do wybranej muzyki dziecko tańczy na gazecie, tak by nie wyjść stopami 



poza jej granice. 

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo 

https://www.youtube.com/watch?v=Sneud1Aw99A 

 

4. Nauka wiersza B. Szelągowskiej Moja rodzina.(można wybrać jedną zwrotkę) 

Piękny uśmiech, dobre serce; 

wszystko umie zrobić sama. 

Kocha mnie najbardziej w świecie. 

To jest właśnie moja mama!  

 
Zawsze chętnie mi pomagasz, 

kiedy jesteś obok, tato. 

Z Tobą czuję się bezpiecznie. 

Kocham Ciebie właśnie za to! 

Dom to miejsce wyjątkowe. 

Może być na końcu świata! 

Najważniejsza jest rodzina, 

czyli mama, ja i tata!  

 

5. Kończenie zdań – wypowiedzi dzieci na temat rodziny. 

Dziecko kończy zdania (przykłady): 

 Lubię moją rodzinę, bo... 

 Z moją rodziną najbardziej lubię... 

 Moja rodzina to... 

  

6. Ćwiczenia dla dzieci - prawidłowa postawa. 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 
 

6. Spacer  – wybieranie najlepszego miejsca na rodzinny wypoczynek. 
 

Propozycje dodatkowych zadań dla chętnych: 

 

ZADANIE: Pokoloruj obrazek - mama 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/05/Karta-pracy-5.pdf 

 

ZADANIE: Pokoloruj obrazek- tato 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/05/Karta-pracy-6.pdf 

 

 ZADANIE: Zamaluj pola z literami, które są potrzebne do napisania wyrazu z ramki. 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/05/Karta-pracy-7.pdf 

  

Puzzle rodzina – do wyboru  

https://drive.google.com/file/d/1lk1Qx5NQxYJh9J7FrPKEs9iXew8DKG5e/view 

Ćwiczymy spostrzegawczość - RODZINA (gra interaktywna)  

https://www.janauczycielka.blog/2020/05/cwiczymy-spostrzegawczosc-rodzina-

gra.html?spref=fb&fbclid=IwAR075Ob_n89S0-

4ddf2oLpznFPQIk2SgcWTgvmIKsBZZiVTBpQS7VaEwRmA 

 

Pomysł na zabawę z dzieckiem Kartkę wydrukuj . Usta, nos, uszy i oczy wytnij nożyczkami.  

Dopasuj wszystko do twarzy, pokoloruj.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo
https://www.youtube.com/watch?v=Sneud1Aw99A
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/05/Karta-pracy-5.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/05/Karta-pracy-6.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/05/Karta-pracy-7.pdf
https://drive.google.com/file/d/1lk1Qx5NQxYJh9J7FrPKEs9iXew8DKG5e/view
https://www.janauczycielka.blog/2020/05/cwiczymy-spostrzegawczosc-rodzina-gra.html?spref=fb&fbclid=IwAR075Ob_n89S0-4ddf2oLpznFPQIk2SgcWTgvmIKsBZZiVTBpQS7VaEwRmA
https://www.janauczycielka.blog/2020/05/cwiczymy-spostrzegawczosc-rodzina-gra.html?spref=fb&fbclid=IwAR075Ob_n89S0-4ddf2oLpznFPQIk2SgcWTgvmIKsBZZiVTBpQS7VaEwRmA
https://www.janauczycielka.blog/2020/05/cwiczymy-spostrzegawczosc-rodzina-gra.html?spref=fb&fbclid=IwAR075Ob_n89S0-4ddf2oLpznFPQIk2SgcWTgvmIKsBZZiVTBpQS7VaEwRmA


 


