
DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI !!! 

Witamy ponownie wszystkie przedszkolaki z naszej grupy i Was Drodzy Rodzice. Dziękujemy 

za przesłane zdjęcia, informacje zwrotne. Cieszymy się z waszych sukcesów, podejmowanych 

propozycji zabaw i zajęć oraz własnych kreatywnych dodatkowych działań, którymi dzielicie 

się z nami (CZEKAMY NA DALSZE ZDJĘCIA I INFORMACJE). 

W ciągu najbliższych dni poszerzymy wiedzę i umiejętności w zakresie wzmacniania poczucia 

przynależności do rodziny, uświadomienia ważnej roli rodziców w życiu dziecka. 

 

 

TERMIN REALIZACJI: 25.05.2020 – 29.05.2020  

LICZBA GODZIN PPWP: 25 

 

CEL OGÓLNY : WSPIERANIE CAŁOŚCIOWEGO ROZWOJU DZIECI POPRZEZ 

UŚWIADOMIENIE WAŻNEJ ROLI RODZICÓW W ŻYCIU DZIECKA. 

 

 

 
 

 

PROPOZYCJE NA KAŻDY DZIEŃ 

Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 (na cały tydzień) 

 1. „Podaj woreczek” – zabawa w parach (z rodzicem lub rodzeństwem). Dziecko stoi w parze, 

tyłem do siebie, dotykając się plecami, pośladkami i nogami. Nogi w lekkim rozkroku, stopy mocno 

przylegają do podłogi. Jedna osoba z pary trzyma w ręku woreczek gimnastyczny. Na sygnał R.: 

Hop dziecko przekazuje woreczek, wykonując skręt tułowia raz w lewą, raz w prawą stronę. Zabawa 

może być prowadzona w różnym tempie, w zależności od instrukcji R.  

2. „Miesiące w roku” – dziecko wysuwa jedną nogę do przodu z podskokiem, następnie zamienia 

nogi. Podczas przeskakiwania z nogi na nogę wymawiają kolejno nazwy miesięcy. Zabawa może 

być prowadzona w różnym tempie.  

3. „Rulony” – dziecko otrzymuje stronę z gazety lub dużą chustę. Dziecko leży na brzuchu, dłonie 

trzyma na gazecie/chuście. Na hasło R. zwijamy rulon podnosi ramiona, łokcie i dłonie i stara się 

zwinąć gazetę/chustę w rulon. Ćwiczenie powtarzamy 4–5 razy.  

4. „Sufit – podłoga” – dziecko maszeruje po sali w rytm dźwięków wystukiwanych przez R. na 

bębenku. Podnosi wysoko kolana. Na hasło R. sufit staje na palcach i podnosi ręce. Na hasło podłoga 

kładzie się na brzuchu.  



DZIEŃ 1. - 25.05.2020r. 

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

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

wypowiedzianym zdaniu.  

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

Dziecko zastanawia się, co najbardziej lubi robić ze swoją mamą, a następnie pokazuje gestem  tę 

czynność. Jeśli mama odgadnie zaprezentowaną czynność – dziecko dostaje punkt. Zabawę 

powtarzamy kilka razy.  Na zakończenie mama nagradza dziecko  brawami. 

3. „Kolory mojej mamy” – R. rozkłada wiele kolorowych krążków o powtarzających się kolorach. 

Wydaje polecenia:  

Stań na kolorze, który…, np.  

- podoba się twojej mamie, 

 -przypomina sukienkę twojej mamy,  

 -pasuje do oczu twojej mamy,  

 -przypomina kapelusz twojej mamy, 

 -nie pasuje do twojej mamy.  

Dziecko staje na wybranym krążku. R. nie wymaga od dziecka uzasadnienia dotyczącego wybranego 

koloru.  

 

4. Słuchanie piosenki „Jesteś Mamo skarbem mym ” – instrumentacja refrenu piosenki. 

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

 

Jesteś mamo skarbem mym 

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. (2x) 

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. (2x) 

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


Inne propozycje piosenek dla mamy: 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA – Kocham Cie, Ti Amo, Je T’aime 

https://www.youtube.com/watch?v=X6ZpumEE3xs – A ja wolę moją Mamę 

https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE – Moja Mama 

 

5. Upominki dla mamy i taty  -  propozycje prac plastyczno-technicznych. 

 

 
 

(Propozycje dla 6-latków) 

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. 

Zabawy sensoryczne (pisanie  wyrazu mama, tata na kaszy, lepienie z plasteliny). 

Zabawy z alfabetem (układanie wyrazów z poznanych liter).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA
https://www.youtube.com/watch?v=X6ZpumEE3xs
https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE


DZIEŃ 2.  - 26.05.2020r. 

1. Gimnastyka w domu i w przedszkolu  

https://www.youtube.com/watch?v=-pmG45LdGKw 

https://www.youtube.com/watch?v=9lZviQRE6dQ 

2. „Mój tato” – rozmowa z dzieckiem na temat taty, inspirowana treścią wiersza. R zaprasza dziecko 

do uważnego wysłuchania wiersza i zastanowienia 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. 

 

Po lekturze wiersza R. prosi dziecko, aby odpowiedziało na pytania: Jak ma na imię twój tata? Jak 

wygląda twój tata? Jaki jest? Co  lubisz robić wspólnie z nim? Kim jest z zawodu twój tata? Jakie ma 

hobby? Wspólnie pooglądajcie rodzinne albumy, zdjęcia, filmiki.  

3.„Tata i ja” – zabawa w parach. Scenki, np. tata z dzieckiem idą na spacer, trzymając się za ręce; 

tata z dzieckiem kopią do siebie piłkę; tata z dzieckiem się siłują.  

4. „Gdzie pracują moi  rodzice?” – zabawa słownikowa. R. pyta dziecko, czy wie, na czym polega 

praca mamy i taty. R. wzbogaca wiedzę dziecka -  opowiada o wykonywanym zawodzie, pokazuje 

odpowiednie ilustracje, filmiki.  Na końcu R. podsumowuje, dlaczego praca jest ważna w życiu 

ludzi. 

Jaki to zawód? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-pmG45LdGKw
https://www.youtube.com/watch?v=9lZviQRE6dQ


Dzieci nazywają zawody przedstawione na obrazku. Wymieniają przedmioty, które są potrzebne do 

wykonywania poszczególnych zawodów. 

Ćwiczenia słuchowe.  Dziecko rytmicznie dzieli (na sylaby) nazwy zawodów podanych przez 

rodzica, np.: ogrodnik, piekarz, policjant, strażak, lekarz. 

Ćwiczenia językowe – Co robi? Rodzic podaje nazwy zawodów, dziecko podaje nazwy czynności 

wykonywane w danym zawodzie, np.: 

Kierowca – kieruje 

Lekarz – leczy 

Krawiec – szyje 

Strażak – gasi pożar 

 

5. „Mój tata w pracy” – praca plastyczna dowolną techniką, dziecko przedstawia swojego tatę w 

pracy. Na koniec dziecko opowiada o swojej pracy. R. podkreśla, że praca każdej osoby jest bardzo 

ważna. 

 

6. Propozycje  piosenek  o tacie do wyboru:  

https://www.youtube.com/watch?v=gzLz_WOkG2w – Tato pomóż 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs – Daj mi rękę Tato 

 (Propozycje dla 6-latków) 

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

zbiorów.  

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

instrukcją.  

Dodatkowe propozycje dla 5-6 latków: 

https://www.youtube.com/watch?v=gzLz_WOkG2w
https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs


 
 

Kolorowanki - http://krokotak.com/2012/11/mothers-day-coloring-pages/ 

DZIEŃ 3.  - 27.05.2020r. 

1.  Czytanka z obrazkami „Rodzinna czytanka”. 

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

2.  Propozycja wiersza do nauki „Dwa słowa – Mama i Tata”. 

https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/slowa-mama-tata/ 

3. Propozycje puzzle (literowe, cyfrowe) – rodzina. 

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/10/puzzle-cyfrowe-i-literowe-rodzina.pdf – 

4. „Maskotki” – praca plastyczna -  wykonywanie maskotki dla brata, siostry lub rodziców. R. 

rozdaje materiały: skarpetki, włóczki, kolorowe guziki, kolorowy papier lub materiał, klej, 

wstążeczki, wata do wypełnienia skarpetki. 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.  

 (Propozycje dla 6-latków) 

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

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

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

http://krokotak.com/2012/11/mothers-day-coloring-pages/
https://ztorbynauczycielki.pl/rodzinna-czytanka/
https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/slowa-mama-tata/
https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/10/puzzle-cyfrowe-i-literowe-rodzina.pdf


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

rodzeństwem, kontynuowanie rytmów.  

Praca z KP4.28a – kącik grafomotoryczny, pisanie po śladzie nazw członków rodziny. 

 

DZIEŃ 4.  - 28.05.2020r.  

1. Propozycje zabaw matematycznych  

 

Zabawa w kodowanie 

 

 
  

  



  





 

 

 

Dodatkowe propozycje dla 5-6 latków: 

https://www.schwytanechwile.pl/2019/02/kodowanie-i-symetria-dla-poczatkujacych.html – 

kodowanie – dyktando graficzne, symetria – dom, kwiat 

http://print.krokotak.com/q?q=numbers&p=2 zabawy w liczenie 

 

Gra matematyczna „Dodawanie ze ślimakiem. 

 

 
 

2. Warsztaty kulinarne lub plastyczne „Mój dom” -  (do wyboru) 

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

Uprzedza, że wszystkie odpowiedzi są dobre. W zabawie mogą brać udział inni członkowie 

rodziny. 

• Dźwięki domu – wysłuchaj dźwięków związanych z przebywaniem w domu, a następnie 

postaraj się je rozpoznać! 

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

 

http://krokotak.com/2016/11/biscuit-house/ - domek z herbatników 

 

http://krokotak.com/2016/02/i-vlove-my-family/ – otwierany domek z kartki papieru 

 

(Propozycje dla 6-latków) 

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

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

papieru.  

https://www.schwytanechwile.pl/2019/02/kodowanie-i-symetria-dla-poczatkujacych.html
http://print.krokotak.com/q?q=numbers&p=2
https://www.youtube.com/watch?v=CgH0us9plYo
http://krokotak.com/2016/11/biscuit-house/
http://krokotak.com/2016/02/i-vlove-my-family/


Praca z KZ75 – czytanie tekstu z poznanych liter. 

 

DZIEŃ 5. - 29.05.2020r. 

 

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

plecak, do którego trzeba włożyć przedmioty potrzebne na wycieczce. Każde 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. Po 

zakończeniu własnej wypowiedzi dziecko podaje plecak osobie po swojej lewej stronie. Zabawę 

może rozpocząć R.  

2. „Piknik z rodziną” – wypowiedzi na dany temat.  Rozmowa z dzieckiem o tym, co warto zabrać 

na piknik, korzystając z własnych doświadczeń. R. 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. R. ukrywa w koszu przedmioty i produkty, które 

można zabrać na piknik, np. jabłko, gruszkę, kubek, papierowe talerzyki. Zadaniem dziecka jest 

rozpoznanie ich za pomocą dotyku i opowiedzenie, jakie cechy ma dany przedmiot. 

4. „Przygody na pikniku” – zabawa matematyczna. R. daje dziecku  liczmany, np. nakrętek po 

napojach. Następnie 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? Dziecko układa liczmany, dodaje i odejmuje w zakresie 10. 

5. „Letni piknik” – zabawa dydaktyczna. R. rozkłada koc na nim kładzie kosz piknikowy, a obok 

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

patyczki, itp. Zaprasza dziecko do stworzenia z nich na swoim talerzyku różnych obrazów i 

kompozycji. Ważna jest pomysłowość i kreatywność dziecka. 

 

6. „Pamiątka z pikniku” – zabawa badawcza. R. daje dziecku masę solną, a dziecko pokrywa masą 

grubą warstwą jednorazowy talerzy. Odciska w niej różne skarby, by sprawdzić, jakie wzory 

powstaną. Dziecko tworzy kompozycję z masy solnej i materiałów z zabawy „Letni piknik”. R. 

pozostawia pracę  do wyschnięcia. 

 

7. PIOSENKA PODZIĘKOWANIE " DZIĘKUJĘ MAMO! DZIĘKUJĘ TATO! „ 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE – Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato! 

 

8. CERTYFIKAT SUPER MAMY 

https://drive.google.com/file/d/1r9AA9VpBKddfVRN_FcuPO6F4CSOpbv17/view 

CERTYFIKAT SUPER TATY 

https://drive.google.com/file/d/12VcROmiPGuWaNNVfcR9j9nlHXcJMtt1m/view 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
https://drive.google.com/file/d/1r9AA9VpBKddfVRN_FcuPO6F4CSOpbv17/view
https://drive.google.com/file/d/12VcROmiPGuWaNNVfcR9j9nlHXcJMtt1m/view


„SĄ NA ŚWIECIE DWA KWIATY PIĘKNE I MIŁE, 

A W POŁĄCZENIU STANOWIĄCE NAJBARDZIEJ OZDOBNĄ CZĘŚĆ BUKIETU. 

NIE ROSNĄ W OGRODZIE, ANI NA ŁĄCE, ANI TEŻ W GÓRACH. 

NIE MOŻNA DOJRZEĆ ICH OKIEM, ALE SERCE CZUJE ICH WOŃ PRZYJEMNĄ. 

NIE MA NA ŚWIECIE CZŁOWIEKA, KTÓRY BY NIE PRZYZNAŁ IM WYSOKIEJ WARTOŚCI. 

KWITNĄ PRZEZ CAŁY ROK, MIMO NIEPOGODY, W SERCACH WASZYCH DZIECI, 

DRODZY RODZICE, A NAZYWAJĄ SIĘ: MIŁOŚĆ I WDZIĘCZNOŚĆ”. 

 

 

Zapraszamy do podejmowania proponowanych form aktywności.  

Pozdrawiamy: p. Basia i p. Monika 


