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Święto rodziców  

21.05.2020 – 22.05.2020 

Cele ogólne  

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

 rozwijanie sprawności manualnej,  

 wzmocnienie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami. 

 

Cele operacyjne  

Dziecko:  

• odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,  

• opisuje emocje, jakie przeżywa w swojej rodzinie. 

 

 

Czwartek, 21.05.2020 

Temat dnia: Kwiaty dla mamy i taty 

 

Witajcie Skrzaciki! 

Witam Was cieplutko w ten piękny słoneczny dzień. Jestem ciekawa co tam 

u Was słychać i jak radzicie sobie z zadaniami przesłanymi przeze mnie.  

Proszę prześlijcie mi kilka zdjęć z realizacji lub z tego co Wam się udało 

zrobić. Proszę o wysyłanie waszych zdjęć, bo chciałabym stworzyć 

prezentację /galerię 😊 żebyście mogli się nawzajem przynajmniej w takiej 

formie zobaczyć 😊  

Dzisiaj kontynuujemy temat rodziny😊gotowi? Zaczynamy! 

 

Chciałabym abyśmy ten dzień przywitali zabawą „Kto, tak jak ja”: 

Stań naprzeciw mamy lub taty i machaj do rodziców jeśli twierdząco 

odpowiadasz na zadane pytania:  

Kto, tak jak ja – kocha swoją mamę…,  

lubi pomagać swojej mamie…,  

lubi bawić się ze swoją mamą…,  



lubi się do niej przytulać…,  

lubi pomagać mamie przy robieniu zakupów? 

Genialnie! Mam nadzieję, że troszkę się rozruszałeś/łaś😊  

Zapraszam do zobaczenia filmiku „ Moja rodzina”- przedszkola profesora 

Szymona https://youtu.be/u28atnroqrY  

Teraz już Wiesz kto tworzy Twoją rodzinkę 😊 

Pewnie macie w domu stare zdjęcia lub albumy ze zdjęciami, poproście 

mamę i tatę , żeby pooglądali je z Wami, zobaczcie jak wyglądaliście jak 

byliście malutcy, jak dawniej wyglądali wasi dziadkowie, rodzice….  

To na pewno będzie dla was bardzo ciekawe zajęcie😊 

 

Spróbuj z pomocą mamusi przypomnieć sobie imiona najbliższych członków 

rodziny… jak ma na imię babcia, dziadek , ciocia…. 

Zapraszam Cię teraz do pracy plastycznej: „Moje drzewo genelaogiczne”  

Spróbuj narysować ciocię i wujka, babcię i dziadka, rodziców i siebie😊 

Rodzice na pewno Ci pomogą😊 

https://youtu.be/u28atnroqrY


 

Kartę można wydrukować tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1VjI8l2oonhYBTIBi7o0FCpjn6rdmq5Zf 

lub po prostu narysować swoje własne drzewo😊Powodzenia! 😊 

Przy jego tworzeniu zapraszam do wysłuchania piosenki 

https://drive.google.com/open?id=1jD1yICXzlEuAiBJshGIK9iVConthB-c6 

Na koniec zajęć proponuję zabawę ortofoniczną na podstawie wiersza B. 

Szelągowskiej Moja rodzina. Mama lub tata  zaprezentują Ci wiersz. Następnie 

rodzice powtarzają treść wiersza powtórnie, a Ty powtarzaj fragment tekstu:  

ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham ciebie i nasz dom. Piękny uśmiech, dobre 

serce; wszystko umie zrobić sama. Kocha mnie najbardziej w świecie. 

To jest właśnie moja mama! 

 

Ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham ciebie i nasz dom. 

 

Zawsze chętnie mi pomagasz, kiedy jesteś obok, tato. Z Tobą czuję się 

bezpiecznie. Kocham Ciebie właśnie za to! 

 

Ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham ciebie i nasz dom. 

 

Dom to miejsce wyjątkowe. Może być na końcu świata! Najważniejsza jest 

rodzina, czyli mama, ja i tata! 

 

Ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham mamę, tatę, dom 

https://drive.google.com/open?id=1VjI8l2oonhYBTIBi7o0FCpjn6rdmq5Zf
https://drive.google.com/open?id=1jD1yICXzlEuAiBJshGIK9iVConthB-c6


 

Dziękuję za dziś i do jutra! 😊 

 

 

Piątek, 22.05.2020 

Temat dnia: To wszystko dla was, rodzice... 

 

Dzisiejsze zajęcia rozpoczynamy od ćwiczenia słuchowego  

Kto mieszka w tym domu? Mama lub tata będą podawać nazwy członków 

rodziny, dzieląc je rytmicznie (na sylaby), a Ty proszę spróbuj podać pełną 

nazwę. Następnie proszę, podaj nazwy członków własnej rodziny, dzieląc je 

rytmicznie (na sylaby), np.: ma-ma, ta-ta, brat, sios-tra, dzia-dek, bab-cia, 

cio-cia, wu-jek.   

Brawo! Bardzo dobrze Ci poszło!  

Zapraszam Cię teraz do pracy przy stoliku😊 

 

Kartę pracy można pobrać tutaj: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=51 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=51


Jeżeli nie masz takiej możliwości narysuj mamę tatę i siebie😊  

 

 

 

Zapraszam Cię do zabawy ruchowej przy piosence: „Jeśli jesteś wesoły”😊 

Piosenkę można odtworzyć tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1Qx1uEGikmrHgdRIfeITJVeMtApWDvaqP 

Mam nadzieję, że troszkę się rozruszałeś/łaś😊 

 

Teraz proszę usiądź wygodnie i uważnie wysłuchaj wiersza B. Szelągowskiej  

 

Jesteśmy razem! 

Zakwitły maki w ogrodzie. Mamie je podaruję.  

A siostra zrobi laurkę – sama ją namaluje.  

Ja tacie umyję samochód i zrobię to razem z bratem. 

Sam raczej bym nie dał rady obydwaj kochamy tatę!  

Każdy zna takie słowo, ważne dla córki, dla syna.  

Oznacza miłość, wspólnotę… Jakie to słowo? RODZINA! 

 

Mam nadzieję, że wiersz Ci się podobał😊  

Teraz rodzice zadadzą Ci pytania dotyczące wiersza- na pewno dobrze Ci 

pójdzie😊 

 Co dziecko podaruje mamie?  

 Co dzieci zrobią dla taty?  

 Co to jest rodzina?  

 Co można zrobić miłego dla swojej rodziny (samemu, z rodzeństwem)? 

Wiedziałam, że będzie to dla Ciebie pestka😉! 

 

Na koniec tego tygodnia chciałam zachęcić Cię do wykonania laurki dla 

mamy😊  

Kolorowanki możesz zobaczyć poniżej😊 ale zachęcam Cię do wykonania 

własnej laurki😊 mamie najbardziej właśnie taka się spodoba😊 

https://drive.google.com/open?id=1Qx1uEGikmrHgdRIfeITJVeMtApWDvaqP


Użyj ulubionych kolorów😊 Jestem pewna, że będzie to piękne dzieło! 😊 

Mama będzie zachwycona😊   

 

Kolorowanki możesz 

pobrać tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4Jc

lT 

  

 

Bardzo dziękuję Ci za ten tydzień, 

dziękuje Państwu za zaangażowanie i wiele czasu poświęconego 

aby te zajęcia przeprowadzić. 

Ściskam Was Skrzaty mocno, każdego z osobna😊 

Życzę spokoju i zdrowia, w razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu 

mailowego: m.olbrich@mp18.pl 

Proszę również, jeśli to możliwe o przesyłanie zdjęć prac wykonanych przez 

dzieci na mojego maila😊  

Postaram się, jak najszybciej odpowiadać na Państwa maile –dostępna będę 

codziennie w godzinach 9 – 14.  

Dodatkowo do materiałów dorzuciłam kolorowanki , puzzle i zadania 

dodatkowe związane z tematyką zajęć😊 

przesyłam linki: 

Materiały z zajęć + dodatkowe: 

https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4Jc

lT 

https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4JclT
https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4JclT
mailto:m.olbrich@mp18.pl
https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4JclT
https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4JclT


Piosenki: 

https://drive.google.com/open?id=1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK 

Teksty piosenek: 

https://drive.google.com/open?id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhL

wdC 

 

Pozdrawiam, 

Magda Olbrich 
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