Dzieci Młodsze
Rodzina jest najważniejsza
25.05. - 29.05.2020

Bajka dla Mamy „CZAR DLA MAMY”
Od rana do wieczora gospodarowaliśmy w kuchni, a mama odpoczywała. Były to
jej imieniny, a u nas w dodatku jest taki zwyczaj, że tego dnia mama nie
może nawet dotknąć się żadnej roboty. Usiedliśmy do kolacji przy odświętnie nakrytym
stole. Czekaliśmy na tatę, który znów na kilka dni wyjechał i właśnie dziś wieczorem miał
wrócić. Opowiadaliśmy sobie różne historie. Najwięcej mówił, jak zawsze, nasz najstarszy
brat. Wyczytywał on z gazet wszystko o nowych wynalazkach i maszynach, a potem
opowiadał nam to.
- Czy słyszeliście o poduszkowcach? - zapytał.
Nie słyszeliśmy o tym nigdy, więc nasz najstarszy brat opowiedział nam o nowych
latających pojazdach, które tak właśnie się nazywają. Naszej mamie najbardziej podobało
się to, że poduszkowce latają nisko nad ziemią, nie tak jak samoloty.
- Wyobrażacie sobie? Toby dopiero było przyjemnie przelecieć się nad samym miastem w
taki piękny wieczór jak dzisiejszy! Zobaczyć je z góry, jakby się było gołębiem lub jaskółką!
Chciałabym, żeby nam się coś takiego zdarzyło. Nie musiałby to nawet być
poduszkowiec, wystarczyłaby zwykła poduszka!
W tej samej chwili, gdy mama wypowiedziała to życzenie, nasz tapczan jęknął, stęknął.
Wieko podniosło się. Wyskoczyły z niego po kolei nasze poduszki i zawisły w powietrzu.
- Szalona okazja! - ucieszyła się mama. - Widać to jakiś prezent imieninowy dla mnie.
Siadajmy!
Lecz
nim
wdrapaliśmy
się
na
poduszki,
w
drzwiach
stanął
tata.
A trzeba powiedzieć, że nasz tata nigdy nie przepadał specjalnie za czarami.
- Co tu się dzieje? - zawołał. - Co znowu wyrabiacie?
- Wybieramy się na spacer! - krzyknął nasz najmłodszy brat. - Siadaj z nami!
- O, nie! Macie coraz bardziej szalone pomysły! Co powiedzą ludzie, gdy zobaczą cię,
Marysiu, fruwającą nad rynkiem?
Tymczasem z tapczanu wyskoczyła już piąta poduszka i leciała prosto na tatę.
- Nic z tego! - powiedział tata.
- Zresztą będzie mi potem dokuczał reumatyzm, jak mnie za bardzo przewieje. Lećcie
sobie sami, skoro już musicie.
Cztery nasze poduszki, gdyśmy tylko na nich siedli, wypłynęły przez
okno
na dwór. Wyminęliśmy krzaki jaśminu, kwitnące w ogródku, i zaczęliśmy wznosić się
do góry.
Gdy byliśmy na wysokości czubków topoli, coś nagle zafurczało za nami. To doganiał nas
tatuś na swojej poduszce. - Niech tam, ja z wami! Przecież dziś imieniny mamy!
I dalej polecieliśmy już wszyscy. Naokoło była ciemna, ciepła, pachnąca noc.
Poszewki i falbanki furkotały na wietrze, tak jakby każda poduszka miała swój motorek.
Tuż,
tuż
pod
nami
migotało
światełkami
nasze
miasto.
Widać
było
w mroku domy, dzwonnicę, park, naokoło - pola, a dalej czarne plamy lasów.
- Patrzcie, dopiero teraz widać, że mieszkamy naprawdę w małym miasteczku - powiedziała
mama.
- Patrzcie, tymi poduszkami można sterować! - zawołał tata.
- Kiedy rozpinam marynarkę, wiatr stawia większy opór i leci się wolniej. Kiedy
zapinam - to szybciej!
Zaczęliśmy wszyscy próbować. W ten sposób okrążyliśmy rynek.
- Uwaga! - krzyknął tata. - Musimy już wracać! Poduszki opadają!

Rzeczywiście
nasze
pojazdy
opuszczały
się
coraz
niżej.
Ledwo,
ledwo udało nam się dojechać na nich do ogródka. Dotykaliśmy nogami ziemi. Potem
musieliśmy już wziąć poduszki pod pachę i wejść z nimi po schodach.
-Nic nie szkodzi! -rzekł tata do mamy. - Uważam, że była to całkiem niezła przejażdżka.
Udał ci się, Marysiu, ten czar!
Kiedy
to
nie
ja
czarowałam!
sprzeciwiła
się
mama.
Ja się nie znam na takich wynalazkach. Całą drogę właśnie zastanawiam się, kto to?
Mama przyjrzała się nam po kolei.
- No, który i jak to zrobił? - zapytała, jak wtedy, gdyśmy coś przeskrobali.
- Ja - przyznał się nasz najstarszy brat. – Pamiętacie baloniki, które kupowaliśmy na
defiladzie?
Te,
co
same
leciały
do
góry?
Wypuściłem
z nich gaz i napompowałem nim poduszki. Tylko za bardzo się śpieszyłem, nie
zaszyłem dobrze poduszek i dlatego gaz zbyt wcześnie uciekł. Chciałem zdążyć przed
powrotem taty, ale mi się nie udało.
- Właśnie, że ci się udało - powiedziała mama. – Nie widzisz, że tata nareszcie przekonał się
do naszych czarów?

Rodzic zadaje dziecku pytania dotyczące treści wiersza:
 Co dziecko chce podarować swojej Mamie?
 Jakie jest dziecko w wierszu?
 Co otrzymało od swojego Taty?
 A co Ty chciałbyś/-abyś podarować swojej ukochanej Mamie?
Posłuchajcie teraz piosenki KOCHAM CIĘ TI AMO JE T'AIME
https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs
A gdy już nauczycie się ją śpiewać może zechcecie pobawić się z Mamą w karaoke:)
https://www.youtube.com/watch?v=twG-mE_Fde0
Zapraszamy na nietypową porcję ruchu, a mianowicie ćwiczenia z liczeniem w
podskokach:)
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

Czy zastanawialiście się już co podarować Mamie z okazji jej święta? Może wydaną
specjalnie dla niej gazetę, którą sami uzupełnijcie i sprawicie, że będzie wyjątkowa i
niepowtarzalna jak wasze Mamy. Wystarczy kliknąć w poniższy link, a następnie pobrać taką
oto gazetę:)
https://www.dzieckiembadz.pl/2018/05/strona-z-gazety-prezent-na-dzien-mamy.html?m=1

Oto druga propozycja. Do jej wykonania potrzebne będą: kreatywna pianka, mała doniczka,
kreatywny patyczek, nożyczki, klej, ołówek, koraliki, masa solna

Na początku do małej doniczki trzeba włożyć plastelinę lub ciastolinę, następnie udekorować
ją koralikami. W międzyczasie przygotowujemy elementy na kwiatek. Z pianki wycinamy
odrysowaną rączkę oraz listki. Potem wszystko przyklejamy do kreatywnego patyczka
i umieszczamy w ciastolinie. Gotowe. Na rączce można napisać piękne życzenia, wierszyk
lub po prostu: Kocham Cię!
Wiersz dla taty „Tata na cztery pory roku”
Mam Tatę i to, jakiego
Swojego, niepowtarzalnego
Do nieba jest wysoki
Ma osobiste uroki
Wiosną na rower mnie zabiera
Biega ze mną, choć dech mu zapiera
Na huśtawce się zemną kiwa

I na karuzeli bywa
Majster z niego nie byle, jaki
Reperuje latem kajaki
I razem płyniemy z rzeki nurtem
A wracamy pieszo pod górkę
Gdy jesieni nadchodzi czas
Razem z Tatą idziemy w las
I zbieramy we dwoje grzyby
Naprawdę lub czasem na niby
Zimą bierze mnie w góry na narty
Wieczorami gramy razem w karty
I pijemy gorącą czekoladę
Tata na wszystko ma radę
Tak upływa mi rok z moim Tatą
Kocham go a on mnie. Co wy na to?
Lecz najlepiej jest wtedy – wiecie
Gdy jest z nami mama w komplecie

"Moja Rodzinka" - wyliczanka. Zabawa polega na wyliczaniu swoich paluszków
jednocześnie nazywając je nazwami członków rodziny.

Przeczytajcie wspólnie z Rodzicami wiersze o Rodzinie
„ Nasza Rodzina”
To jest rodzina nasza:
mama,
tata,
Natasza
i ja.
I kotek Dymek,
bo tak mu jest na imię.
I jeszcze ten gołąbek,
co chodzi po oknie.
I jeszcze tamto drzewo,
co na deszczu moknie.
“Weźcie mnie za ręce” M. Wiśniewska - Koszela
Z noskiem spłaszczonym na szybie,
z maleńką łezką w oku,
czekam w ciemność wpatrzony,
aż wyłonicie się z mroku.
Każde z Was jest połówką
jabłuszka rumianego,
gdy razem jesteście w domu,
to latem pachnie, dlatego.
W pośpiechu, wśród obowiązków,
tak często się mijamy.
Wieczorem czekam stęskniony
na powrót taty i mamy.
Mamo i Tato, weźcie mnie za ręce.
Kochajcie mnie mocno,
ja nie chcę niczego więcej.
Teraz posłuchajcie piosenki o tym, że Rodzina jest najlepszą drużyną:)
https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0
Posłuchajcie pięknego audiobooka “Droga do szczęścia”
https://www.youtube.com/watch?v=6PuTmPYYNXw
Rodzic po wysłuchaniu audiobooka zadaje dziecku pytania:
 Jak była rodzina głównego bohatera?
 O czym marzył Jerzyk?
 Jaka przygoda mu się przydarzyła?
 Co okazało się najważniejsze dla Jerzyka i gdzie był naprawdę szczęśliwy?


"Pomogę mamusi" - zabawa dydaktyczna z elementami ruchu.
Potrzebne będą różne domowe akcesoria wykorzystywane w codziennych czynnościach, np.
gąbka do naczyń, ścierka do kurzu, miotełka etc. oraz worek, do którego wrzucamy
wszystkie domowe akcesoria lub kartoniki z obrazkiem przedstawiającym np. żelazko, mopa,
garnek etc. Dziecko porusza się w rytmie muzyki "Pomogę mamusi", a na przerwę
zatrzymuje się, losuje dowolny kartonik lub przedmiot z worka i ruchem demonstruje
czynność związaną z wylosowanym obrazkiem - prowadzący odgaduje.
Gdy zabawa będzie odbywać się bez kartoników, dziecko demonstruje wymyśloną przez
siebie czynność związaną z pomaganiem mamie.

“Moja Rodzina jest…” - ćwiczenie słownikowe, dziecko kończy zdanie i próbuje podać kilka
różnych propozycji.
Piosenka dla naszych Rodziców
Przedszkolaki uwielbiają śpiewać i tańczyć, zapraszamy do słuchania piosenki o tym jak
bardzo kochamy naszych Rodziców.
https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA – Kocham Cie, Ti Amo, Je T’aime
Tą piosenkę znają mali i duzi � choć przedszkolaki lubią się bawić z innymi to jednak
najbardziej lubią swoją mamę.
https://www.youtube.com/watch?v=X6ZpumEE3xs
Gdy czasem coś spsocimy, lub chcemy się czegoś dowiedzieć, wtedy zawsze pojawia się
pytanie „Co powie Tata?”
https://www.youtube.com/watch?v=CxYLoa3Fgz8
Zabawy ruchowe z mamą i tatą
Wspólne zabawy są najmilej spędzanym czasem, wtedy każdy przedszkolak może się
przekonać, że nasz poważny Tata i zapracowana Mama zmieniają się nie do poznania.
Skaczą, turlają się i szaleją razem ze swoimi dziećmi. Bawmy się razem �
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_12_00017_PS&k=k0205&d=zab
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_12_00056_PS&k=k0205&d=zab
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_11_00020_PO&k=k0205&d=zab
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_3_00069_OP&k=k0205&d=zab
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_11_00004_OR&k=k0205&d=zab
Wspólne zabawy
Gdy już męczymy się zabawą możemy zagrać w ciekawe gry lub poukładać puzzle.
Zagrajmy w bingo z rodziną, czy uda nam się wygrać z mamą?
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/blue_family_bingo/be
ginner-prea1-games/65714 – bingo – członkowie rodziny
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/dzien-rodziny/puzzle/ – zbiór puzzli
Możemy wspólnie przeczytać ciekawą książeczkę, a może przedszkolaki spróbują same
opowiedzieć bajkę dla mamy i taty?
https://ztorbynauczycielki.pl/rodzinna-czytanka/ – czytanka z obrazkami „Rodzinna czytanka”
https://panimonia.pl/2017/10/29/ja-moja-rodzina-gigapaka-przedszkolaka/
Jak się bawić? Pomysły na zabawy bez zabawek
Włączcie do zabawy przedmioty codziennego użytku. Inspirujcie się tym, co macie wokół –
w kuchni, salonie, łazience, w ogrodzie! Zaufajcie także swoim dzieciom. Zaobserwujcie,
jakie one mają pomysły na zabawę i pozwólcie im przejąć inicjatywę.
Oto kilka propozycji:
1. Mąka
Ten biały puch sprawdza się znakomicie w zabawach usprawniających zdolności małych
paluszków. A ile przy tym frajdy!
Rysowanie na mące – na talerzyk lub tackę wsypujemy warstwę mąki. Dziecko rysuje
wodząc palcem po dnie naczynia.
Gniotki – po wsypaniu mąki do balona powstaje tzw. gniotek, czyli kuleczka zmieniająca
swoje kształty pod wpływem dotyku. Warto ją odrobinę ożywić np. dorysowując oczy, usta
i dokładając zwariowaną czuprynę np. z włóczki.

2. Ziarna
Ryż, groch, fasola, kawa, ciecierzyca, pieprz… Jest wokół nas bardzo wiele ziaren
i ziarenek, które możemy wykorzystać w zabawie z dzieckiem stymulując zmysł dotyku,
wzroku a nawet słuchu.
Akcja segregacja – wsyp przynajmniej dwa rodzaje ziaren do miski i poproś dziecko, aby je
posegregowało. To wyzwanie dobrze sprawdza się w przypadku maluchów. Starsze dzieci
mogą zainteresować się przenoszeniem np. ziarna fasoli na łyżce z jednej miski do drugiej
rozstawionej w odległości 2-3 metrów. Dużą przyjemność sprawia także samo dotykanie
ziaren i ich przesypywanie.
Kolorowa posypka – wystarczy kolorowa krepa, ryż i ciepła woda, by te małe ziarenka
zamieniły się w bajeczną posypkę. Jak to zrobić? Wkładamy krepę do naczynia z ciepłą
wodą. Kiedy woda zostanie zabarwiona wyciągamy krepę i wrzucamy ryż na ok. 5 minut. Po
odsączeniu ziaren należy je dobrze wysuszyć i bawić do woli.
„Wyklejziarnki”– przyklejając różnorodne ziarna do papieru można stworzyć zaskakujące
arcydzieła. Ziarenka mogą stanowić całość jak i element prac plastycznych. Może
wykorzystacie je do ozdobienia portretu waszej rodziny? Co powiecie na sukienkę Mamy
wyklejoną ryżem, a Tata bez wątpienia nie pogardzi pięknymi guzikami u koszuli z ziarenek
kawy:)
3. Kubki i puszki
Plastikowe, papierowe, metalowe…
Budowanie – z wielu kubków można tworzyć wyjątkowe budowle, większe od samych
dzieci. Do takiej zabawy najlepiej nadają się kubki po np. jogurtach. Nic nie kosztują, a mogą
stać się ulubioną kolekcją „klocków”, których ilość stale się zwiększa i daje nowe możliwości
konstrukcyjne. Część dzieci czerpie największą radość z budowania, część z burzenia. Takie
plastikowe kubeczki sprawdzają się w obu przypadkach, gdyż są lekkie, dość mocne a
zarazem bardzo bezpieczne.
4. Poduszki
Nadają się nie tylko do spania! Mają sobą o wiele więcej do zaoferowania.
Masażyki – miękka poduszka nadaje się idealnie pod głowę lub brzuszek dziecka, kiedy
podsuwa swoje plecy do masowania. Masażyk może przybrać wesołą formę opowiastki,
której elementy odzwierciedlone są za pomocą ruchu (np. „Pisze Pani na maszynie…”).
Można samemu tworzyć historię i malować je dłońmi na plecach dziecka.
Mostek – rozłóż poduszki na podłodze. Niech staną się mostem nad rwąca rzeką, po którym
należy przejść utrzymując równowagę.
Pomysły na wspólne zabawy plastyczne
http://mollymoocrafts.com/handprint-art-kids/ – laurka dla mamy i taty z odbicia rączki
dziecka
https://boberkowy-world.blogspot.com/2018/05/warsztatowelove-torebka-i-wazonik.html
–
torebka i portmonetka z filcu/pianki, wazon z butelki/puszki i kolorowych słomek
http://dzieciakiwdomu.pl/2018/05/pomysly-na-prezent-diy-od-dzieci-na-dzien-matki.html
–
pomysły na prezenty dla rodziców
Zabawy z językiem angielskim
„ My family”.
Zabawa wprowadza nazwy członków rodziny. Utrwala części twarzy.
Dzieci ilustrują słowa gestami.
Sister, sister-touch your nose -dotykają nosa
Brother, brother- wink your eyes- mrugają oczami

Daddy, daddy- move your head- ruszają głową w prawo i lewo
Mummy, mummy-touch your mouth- dotykają usta i przesyłają buziaki
And send us lots of kisses
Kiss, kiss, kiss
Słownictwo:
a sister- siostra
a brother( brader)-brat
a mummy (mami)- mamusia
a daddy ( dedi)-tatuś
wink ( łink)-mrugać
move (muw)-poruszać
send-wysyłać
kiss-całować, pocałunek
lots of-dużo,wiele
a nose (nołs)- nos
eyes ( ajs)- oczy
a head ( hed)- głowa
a mouth ( małf)-usta
Zapraszamy do zabawy ruchowej „Baby shark”
https://supersimple.com/song/baby-shark/ – Baby Shark + karty obrazkowe, kolorowanki,
sylwety do stworzenia kukiełek)
Spróbujcie wskazywać i nazywać postaci znajdujące się na obrazku.
https://supersimple.com/free-printables/rain-rain-go-away-flashcards/
rodzina (daddy, mommy, brother, sister, baby, family)

Karty pracy ,,Nowe przygody Olka i Ady” grupa III 4- latki:
W tym tygodniu uzupełniamy karty: od strony 53 - 55 strony.

–

karty

obrazkowe

