
Temat tygodnia: 

ŚWIĘTO MAMY, ŚWIĘTO TATY 25.05- 29.05.2020 

 

Poniedziałek 25.05.2020 

GDZIE W KALENDARZU UKRYŁO SIĘ ŚWIĘTO MAMY I ŚWIĘTO TATY? 

 

Proponowane działania: 

ZABAWY Z KALENDARZEM 

 Zapraszam do odszukania i obejrzenia kalendarzy, które są w domu (kalendarz 

ścienny, jednodniowy, biurowy, w telefonie komórkowym) 

 Rodzic i dziecko oglądają kalendarze 

 Rodzic i dziecko rozmawiają o kalendarzach, szukają odpowiedzi na pytanie: 

Do czego służy kalendarz? Dlaczego niektóre dni oznaczone są innym kolorem? 

(niedziele, święta) 

 Dziecko przy pomocy Rodzica odczytuje nazwę obecnego miesiąca, wskazuje 

aktualną datę  

 Zachęcam do przeczytania nazw wszystkich miesięcy i ich utrwalania 

https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI 

 Zachęcam do przeczytania nazw dni tygodnia i ich utrwalania 

https://www.youtube.com/watch?v=b2304tGXNBg 

https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ 

 Dziecko przy pomocy Rodzica odszukuje i zaznacza datę Dnia Matki i datę Dnia 

Ojca, odpowiada na pytanie: Czyje święto będzie pierwsze? 

 Zachęcam do odszukania w kalendarzu innych ważnych dla dziecka dat oraz obliczeń: 

Ile dni lub miesięcy zostało do wybranej daty (rozpoczęcia wakacji, rozpoczęcia nauki 

w szkole) 

ZABAWA RUCHOWA – „GIMNASTYKA DNI TYGODNIA” 

Gimnastyka – dobra sprawa, 

co dzień wszystkim radość sprawia. 

https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI
https://www.youtube.com/watch?v=b2304tGXNBg
https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ


Gdy niedziela się zaczyna, trening tydzień rozpoczyna. 

W poniedziałek dwa podskoki, 

wtorek lubi kroki w boki. 

Środa kręci dwa kółeczka, 

no a w czwartek jaskółeczka. 

W piątek szybko dwa przysiady, 

a sobota robi ślady. 

I tak przez tydzień cały, 

dni tygodnia wciąż szalały! 

 Rodzic czyta wiersz i zachęca dziecko do wykonywania ćwiczeń w nim opisanych 

 Dziecko stara się zapamiętać ćwiczenia przypisane do dnia tygodnia i wykonuje je, 

gdy usłyszy nazwę dnia podaną przez Rodzica 

 Dziecko wykonuje ćwiczenie, zadaniem Rodzica jest odgadnąć, któremu z dni 

tygodnia było ono przypisane☺ 

 

Wtorek 26.05.2020 

KIEDY MAMA I TATA BYLI W MOIM WIEKU, TO... 

 

Proponowane działania: 

 Rodzice opowiadają dziecku o swoim dzieciństwie: 

Jakie zabawy lubili najbardziej? 

Jakie bajki w telewizji oglądali najchętniej? 

Czy chodzili do przedszkola? 

Jakie zdarzenia pamiętają z okresu, gdy chodzili do przedszkola? 

Kim chcieli zostać w dzieciństwie? 

Jakie piosenki i wierszyki pamiętają ze swojego dzieciństwa? 

 Zachęcam do oglądania rodzinnych fotografii i pamiątek 

 Zaprezentowania dziecku zapamiętanej piosenki lub wierszyka, odnalezienia 

i przeczytania lub obejrzenia ulubionej bajki 



 

ŚRODA 27.05.20 

POMAGAM MAMIE I TACIE 

 

Proponowane działania: 

Jak można pomagać w domu? 

 Dziecko odgrywa scenki na temat czynności wykonywanych w domu przez mamę 

i tatę, Rodzice odgadują nazwy prezentowanych czynności; zapraszam do zamiany ról 

 Rozmowa z Rodzicami na temat ich codziennych obowiązków 

 Rodzice proponują dziecku proste czynności, w których dziecko może im pomóc 

 Rodzice przypominają dziecku zasady bezpieczeństwa: Zakaz samodzielnego 

korzystania ze sprzętów elektrycznych 

 

 



Czwartek 28.05.20 

ZNAM ZAWÓD MOJEJ MAMY I MOJEGO TATY 

 

Proponowane działania: 

 Rodzic odczytuje dziecku zagadki, dziecko odpowiada dzieląc odpowiedź na sylaby 

 

Osłuchuje plecy i bada brzuszek, potem zagląda jeszcze do gardła, a nawet do uszek… 

 

Pożar, powódź, nawet dziura w dachu, ten jegomość nie zna strachu. 

Gdy więc dopada ludzi klęska jakaś, wzywają na pomoc pana... 

 

Myślę czasem o tym panu, który dba o stan komina. 

To ciekawe, czy on także podczas pracy, ciągle się za guzik trzyma? 

 

Gdy wejdziesz do sklepu, ta miła osoba, 

spyta co chcesz kupić i wszystko ci poda 

 

Jak się nazywają panie, których zajęciem jest gotowanie? 

 

Gościom w restauracji karty dań rozdaje, potem zamówione potrawy podaje 

 

 Mama i Tata opowiadają dziecku o zawodzie, który wykonują 

 Jeżeli to możliwe, Rodzice prezentują akcesoria wykonywanych zawodów 

 Dziecko przy pomocy Rodzica wymyśla zagadkę o zawodzie Mamy/o zawodzie Taty 

 Dziecko przy pomocy Rodzica nazywa zawody prezentowane przez osoby 

przedstawione na obrazku zamieszczonym powyżej 

 



Piątek 29.05.20 

WSPÓLNE GOTUJEMY, WSPÓLNIE PIECZEMY 

 

Proponowane działania: 

Zapraszam do wspólnego gotowania lub pieczenia 

 Dziecko wspólnie z Rodzicami wybiera danie lub ciasto 

 Rodzice czytają przepis, zachęcają dziecko do przeczytania pojedynczych wyrazów 

 Rodzice tworzą listę zakupów, dziecko może ją narysować☺ 

 Dziecko odpoznaje znane produkty za pomocą węchu lub smaku 

 Rodzic podaje dziecku nazwy nieznanych produktów 

 Dziecko przy pomocy Rodziców przygotowuje i odmierza produkty 

 Rodzice zachęcają dziecko do samodzielnego wykonania prostych i bezpiecznych 

czynności przygotowawczych 

 Dziecko przy pomocy Rodziców odmierza czas oczekiwania na potrawę 

 Dziecko przy pomocy Rodziców nakrywa do stołu; jest to doskonała okazja 

do utrwalenia położenia przedmiotów: po prawej stronie talerza, po lewej stronie 

talerza, na środku stołu, nad talerzem☺ 

SMACZNEGO 

https://mamotatogotuj.com/ 

 

 

DOBREJ ZABAWY I ZDROWIA ŻYCZĘ ☺ 

OPRACOWAŁA Danuta Baraniewicz 

https://mamotatogotuj.com/

