
 

MAJ 

Święto rodziców  

18.05.05. – 20.05.2020 

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. 

 

Poniedziałek, 18.05.2020 

Temat dnia: Portret mojej rodziny 

 

Dzień dobry Skrzaciki! 

Co tam u Was słychać? Dziękuję Wam bardzo za Wasze zdjęcia i wykonane 

prace😊 Wszystkie są przepiękne! Ten tydzień będzie jeszcze inny niż 

wcześniejsze. W tym   tygodniu porozmawiamy o rodzinie :-) Rodzina to skarb! 

Niedługo dzień Mamy! Poznamy szczegółowo swoją rodzinę, pooglądamy 

fotografie i spróbujemy stworzyć wspólny portret😊 Poczytamy, przygotujemy 

dekoracje i będziemy się dobrze bawić (przynajmniej mam taką nadzieję😊) 

gotowi? Zaczynamy! 
 

Chciałabym abyśmy ten tydzień przywitali piosenką, jestem pewna, że ją 

doskonale pamiętacie: 

Witaj …(tutaj imię) /*2 

Jak się masz? /*2 

Wszyscy Cię kochamy / *2  

Bądź wśród nas! /*2  

 



Kiedy już rodzice Cię przywitali, teraz proszę przywitaj ich! Na pewno będzie 

im bardzo miło😊  

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

 

Teraz zapraszam Cię do obejrzenia bajki  Trefiki pt. : „Szczęśliwa rodzina ” 

Można odtworzyć ją tutaj😊  

https://youtu.be/58V52JdiwPA 

 

 

 

 

Mam nadzieję, że spodobała ci się ta bajka? Proszę abyś teraz usiadł/dła i 

wysłuchał/ała pytań, które zada Ci mama lub tata😊 

Jestem pewna, że perfekcyjnie sobie z nimi poradzisz! 😊 

 Jak nazywały się dzieci? 

 Co lubi robić Treflinka? 

 Czy rodzina Treflików jest szczęśliwa? 

 

Brawo! Idealnie to wykonałeś/łaś😊 Jestem z Ciebie dumna! 😊 

 

Jestem z Ciebie dumna! BRAWO! 

Jestem pewna, że wytrzymanie w skupieniu tak długiego czasu nie było dla 

Ciebie łatwe – więc proszę  teraz wstań i przebiegnij pokój 5 razy (tylko 

ostrożnie😉) a  potem proszę podskocz 8 razy jak najwyżej potrafisz! 😊 

 

https://youtu.be/58V52JdiwPA


Teraz proszę Cię , usiądź wygodnie i  uważnie wysłuchaj zagadki                            

B. Szelągowskiej Rodzina.  

Razem mieszkamy: ja, mama, tata. 

Mam młodszą siostrę, starszego brata… 

Każdy pamięta o urodzinach, 

bo taka właśnie jest ma... (rodzina) 

Zapraszam Cię do Zabawy ruchowej Spacer z rodziną. 

Mama lub tata będą opowiadać historyjkę, a Ty proszę poruszaj się zgodnie z 

opowiadaniem😊 

Powodzenia! 

 

Pięknie😊 To szybkim skokiem wskakujemy do kolejnego zadania😊 

Proszę , poproś Rodziców aby pokazali Ci zdjęcia Twojej rodziny, przypomnij 

sobie imiona babć i dziadków, pamiętasz, jak ma na imię  Twoja ciocia czy 

wujek? 😊 

Na koniec zajęć zapraszam Cię do pokolorowania rysunku   Rodziny 

Treflików😊 

 

 

Kolorowankę można pobrać tutaj: 



https://drive.google.com/open?id=1aPTtK7vi1c68ve1R4FmRV7811rJcWFcU 

Jeśli nie masz takiej możliwości możesz spróbować wraz z rodzicami 

narysować własną rodzinkę Treflików😊 Powodzenia! 

Dziękuję Ci za dziś i do jutra! 😊 

 

 

Wtorek-19.05.2020 

Temat dnia: Mama i tata 

Witaj! Dzisiaj zapraszam Cię do wspólnej zabawy rozpoczynając od wesołej 

piosenki o krasnoludkach-  na pewno ją pamiętasz😉 

 

Tutaj można ją pobrać/odtworzyć:  

https://drive.google.com/open?id=1MVbbaYYqHenYOWBd8Co4MDEyBY1sk

EC3 

Powodzenia! 😊 

 

I jak Ci poszło? Mam nadzieję, że śmiechu było przy tym sporo😊 więc 

skocznie przechodzimy do kolejnego zadania! 

 

Usiądź proszę wygodnie i wysłuchaj opowiadania E. Stadmüller Dzień 

rodziców. 

 

Ilustracje do opowiadania można zobaczyć na poniższej stronie:  

(zachęcam do ich obejrzenia) 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/in

dex.html#p=73 

 

https://drive.google.com/open?id=1aPTtK7vi1c68ve1R4FmRV7811rJcWFcU
https://drive.google.com/open?id=1MVbbaYYqHenYOWBd8Co4MDEyBY1skEC3
https://drive.google.com/open?id=1MVbbaYYqHenYOWBd8Co4MDEyBY1skEC3
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=73
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=73


 

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. 

 

KONIEC 

Super! Idealnie wysłuchałeś/łaś opowiadania, chociaż wiem, że nie było to 

dla Ciebie łatwe! Dlatego zapraszam cię do zabawy ruchowej przy piosence 

„Wesoła Rodzinka” 

Tutaj można ją odtworzyć: 

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

udostępnia również tekst piosenki: 

https://drive.google.com/open?id=1RxQE6ktEEvmNkvECpKqh6gvxC7ORGR

lv 

Mama lub tata odtworzą piosenkę a Ty poruszaj się do rytmu😊 

Super! Mam nadzieję, że piosenka Ci się podobała! 😊 

Teraz proszę wysłuchaj kilku pytań i spróbuj na nie odpowiedzieć😊 

 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?   

Super! Widać, że uważnie słuchałaś/łeś opowiadania😊 

Teraz zapraszam Cię do pracy plastycznej „Moi rodzice” usiądź  wygodnie 

przy stoliku i spróbuj narysować swoich rodziców😊 Na pewno będą 

szczęśliwi, kiedy zobaczą Twoje dzieło! Zaczynaj😊!  

 

Jak Ci poszło? Jestem pewna, że Rodzicom się spodobała Twoja praca! 

Pewnie już stoi bądź wisi w szczególnym miejscu😊!Brawo!  

Na koniec zajęć zapraszam Cię do zabawy paluszkowej – jestem pewna, że ją 

pamiętasz (wyciągnij rękę do przodu i mów z mamą lub tatą😊) 

https://drive.google.com/open?id=1jD1yICXzlEuAiBJshGIK9iVConthB-c6
https://drive.google.com/open?id=1RxQE6ktEEvmNkvECpKqh6gvxC7ORGRlv
https://drive.google.com/open?id=1RxQE6ktEEvmNkvECpKqh6gvxC7ORGRlv


Ten pierwszy to dziadziuś, 

A obok babunia, 

Największy to tatuś, 

A przy nim mamunia, 

A to ja dziecina mała 

- a to moja rączka cała! 

Brawo! Wiedziałam, że dobrze pamiętasz ten wierszyk😊  

To tyle na dziś😊 Dziękuję za Twoją pracę😊 do jutra! 

 

 

 

Środa- 20.05.2020 

Temat dnia: Album rodzinny 

 

Na początku zajęć przypomnij sobie wierszyk  z pokazywaniem dzięki, któremu 

łatwiej się wyciszysz i skupisz😊 

Na pewno doskonale go pamiętasz!  

„Małe rączki sobie klaszczą, czasem także się pogłaszczą i w „kolanka 

zastukają, no i dzieciom pomachają! 

Teraz zapraszam Cię do zabawy ruchowej „Podróż z mamą”, proszę abyś 

położył/ła się wygodnie  na podłodze. Zapraszam Cię na niezwykła podróż:  

 rowerami – leżysz na dywanie na plecach i naśladuj, proszę 

pedałowanie,  pociągiem – ustaw się wraz z mamą lub tatą  w rzędzie, 

trzymając za ramiona i jeśli rodzice się zgodzą, biegaj po pokoju😊 

 kajakami – usiądą  za mama lub tatą z ugiętymi nogami i wykonuj  

ramionami ruch wiosłowania, potem możecie zrobić zamianę😉  

 samolotem – rozłóż, proszę  wyprostowane ręce w bok i biegaj po 

pokoju (tylko proszę ostrożnie😉),  

 balonem –podaj ręce mamie lub tacie, stań na palcach i przykucaj. 

Mam nadzieję, że podróż się udała😊 Gdzie dopłynąłeś/dopłynęłaś? 😊  

Co za podróż! 😊 



To wyskakujemy z balonu i wskakujemy do kolejnej zabawy😉 

Proszę, usiądź wygodnie i wsłuchaj się uważnie - co słychać wokół nas?  

Ważne, abyś  przez chwilę był bardzo cicho i uważnie słuchał odgłosów 

wokół. Jeśli ich nie ma (lub są niewyraźne), Rodzic może sam je stworzyć 

(np. postukać w podłogę). Następnie spróbuj opowiedzieć, co 

słyszałeś/łaś.😊  

Wsłuchaj się uważnie😊 Dasz radę! 3,2,1 – start! I co pewnie zdziwiłeś/łaś 

się ile odgłosów i dźwięków nas otacza! 😊 

Następnie zapraszam Cię do zabawy przy piosence : „Wesoła rodzinka” 
 

 
Tutaj przesyłam link do piosenki: 

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

 

Poproś rodziców aby włączyli piosenkę a Ty spaceruj, podskakując i pląsając  

po pokoju wsłuchując się w nią (dokładnie tak, jak w przedszkolu😊). 

Następnie mama lub tata zatrzymają muzykę a Ty masz za zadanie nie 

ruszać się (rodzice mogą utrudniać zadanie, mówiąc śmieszne rzeczy więc 

uważaj i bądź czujny/na !:😉 )  

Bardzo dobrze! 😊 

Proponuje teraz kartę pracy😊 

 

Jeśli nie masz możliwości wydruku tej karty – stwórz swój wymarzony 

dom😊 może być całkowicie inny niż ten w którym mieszkasz teraz😊 

rodzice na pewno Ci pomogą😊 Powodzenia😊! 

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


Kartę pracy można pobrać tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1qlqOD9K8RhdG8LCcsyZjk3krz-0byKhd 

 

Dziękuję za Twoje zaangażowanie! Jeśli narysowałeś/łaś rysunek podczas 

tych czy wcześniejszych zajęć możesz wraz  z rodzicami wysłać mi jego 

zdjęcie. Z chęcią obejrzę Twoje postępy😊 

Dobrego i słonecznego dnia! 😊 i oczywiście już zapraszam na 

jutrzejsze pląsy😉 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1qlqOD9K8RhdG8LCcsyZjk3krz-0byKhd

