
SASANKI ŚRODA 20.05.2020 

Blok tematyczny: DLA MAMY I TATY 

Temat dnia: „KOCHAM MOICH RODZICÓW” (mowa i myślenie + plastyka) 

 

Cele szczegółowe zajęć, dzięki zabawom dziecko: 

 próbuje rysować linie po śladzie, 

 reaguje na sygnał dźwiękowy w zabawach ruchowych, 

 doskonali umiejętność bezpiecznego posługiwania się nożyczkami, 

 wykona podarunki dla bliskich, 

 nauczy się czerpać radość z obdarowywania bliskich. 

Witamy rodziców i dzieci z grupy „Sasanki”, niżej zamieszczamy propozycje zabaw na dziś. 

 

 „Obiegnij 3 razy” – zabawa bieżna. Rodzic wyznacza teren do biegania po 

pomieszczeniu, ogrodzie. Zadaniem dziecka jest przebiegnięcie 3 razy po 

wyznaczonej przez rodzica trasie. Do zabawy możemy zaangażować większa 

liczbę domowników.  

 

 „Przewlekanie sznurówki” – ćwiczenie manualne. Zadaniem dziecka jest 

przewlekanie sznurówki przez dziurki . Można również dać dziecku do tego 

ćwiczenia makaron i sznurek. 

 

 Ćwiczenia poranne – wybieramy zabawy z zestawu ćwiczeń opisanego w 

poniedziałek. 

 

 

 „Serduszko dla mamy i taty” – zabawa grafomotoryczna. Zadaniem dziecka 

jest narysować serduszko po śladzie i pokolorować je kredkami. Jeśli dziecko 

ma chęci może wykonać 2 serduszka (oddzielne dla mamy i taty lub jedno 

wspólne). 

 



 

 

 

 Czynności samoobsługowe – zwracamy uwagę na samodzielne i estetyczne 

spożywanie posiłków przez dziecko oraz na prawidłowe posługiwanie się 

sztućcami. 

 

  
 



1. „Jak możemy pomagać mamie i tacie?” – zabawa dydaktyczna. Rodzic prezentuje 

dziecku poniższe obrazki i zdjęcia przedstawiające mamę i tatę podczas różnych zajęć, 

np. nakrywania do stołu, podlewania kwiatków, sprzątania, gotowania, robienia 

zakupów, pieczenia ciasta. Prosimy podać dziecku propozycje, w jaki sposób na co 

dzień może pomagać swoim rodzicom (np. posprzątać swoje zabawki, pomóc 

miksować lub ugniatać ciasto, rozłożyć serwetki lub talerzyki na stole, małą konewką 

podlewać kwiatki). Ważne jest,  aby uświadomić dziecku konieczność pomagania 

rodzicom. 

 

  

 



  

 

  

 



  

 

  

 

2. „Serce” – zabawa plastyczna. Do wykonania pracy potrzebne będzie: biała kartka 

papieru, cekiny, bibuła, kolorowe kartki, klej, nożyczki.  Serce można wydrukować 

(wzór poniżej) lub narysować dziecku na kartce. Zadaniem dziecka jest wycięcie 

szablonu serca i w dowolny sposób udekorowanie go. Dziecko może wykonać 2 serca: 

jedno dla mamy, drugie dla taty. 



 
 

 

 

 „Rejs dookoła świata” – zabawa bieżna. Rodzic tworzy razem z dzieckiem 

parę – rodzic staje przed dzieckiem. Dziecko zakłada ręce na biodra rodzica 

(tak powstaje statek). Statek biegnie w wolnym tempie (rodzic jest kapitanem) 

po pomieszczeniu. Po chwili następuje zamiana miejsc. 

 

 „Mom and dad” – zabawa z językiem angielskim. Poznanie podstawowych 

nazw członków rodziny po angielsku(daddy – tata, mommy – mama, brother – 

brat, sister – siostra, baby – dziecko, family – rodzina). Do zabawy prosimy 

włączyć krótką piosenkę „Finger Family” (link poniżej). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nx04-iP7Rns 

 

 „Serduszko dla rodziców” – zabawa z ciastoliną, plasteliną. Zadaniem dziecka 

jest modelowanie z ciastoliny, plasteliny kształtu serca. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nx04-iP7Rns


 Czynności porządkowe – prosimy zwrócić uwagę dziecka na sprzątnięcie 

plasteliny, ciastoliny po skończonej zabawie. 

 

 „Dziękuje mamo, dziękuje tato” – utrwalenie piosenki (link poniżej). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

 

 

 Wspólne układanie puzzli przy stoliku. 

 

 

 

 

 

        Opracowały 

        Marta Drożdżewicz 

        Anna Drożdżewicz 
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