
 
 

ŚRODA 27.05.2020r. – BLOK TEMATYCZNY: ŚWIĘTO MAMY I TATY 

TEMAT DNIA: „PODARUNKI  RODZICÓM” (mowa i myślenie + plastyczne/konstrukcyjne) 

 

Cele szczegółowe zajęć – dzięki dzisiejszym zajęciom dziecko: 

 współdziała z innymi  
 potrafi odtworzyć ułożenie rzeczy, które wcześniej widziało 
 zauważa sekwencję i kontynuuje rytm 
 wykonuje girlandę dla rodziców 
 przelicza dźwięki i podaje wynik liczenia  
 odczuwa radość z obdarowywania bliskich  
 pakuje upominek dla najbliższych 

 

Witam serdecznie wszystkich rodziców i moje kochane „Frezje”.  

Na dzisiejszy dzień proponuję następujące zabawy: 

 
 Zabawa skoczna „Żabki” – dziecko wspólnie z rodzicem układa z wstążek/obręczy tor do 

skoków. Zadaniem dziecka jest pokonanie toru skacząc obunóż.  

 

 „Co ukrywa się pod materiałem?” – zabawa rozwijająca uwagę i pamięć wzrokową. Dziecko 

z rodzicem siedzą naprzeciwko siebie. Rodzic prezentuje 4 przedmioty, np. kolorową piłkę, 

konika, sznurek i butelkę. Następnie przykrywa je materiałem. Dziecko nazywa przedmioty 

w takiej kolejności w jakiej były ułożone – zaczynając od określonej strony: prawej lub 

lewej. 

 

 Kontynuowanie sekwencji „Wyprawa na lody”– ćwiczenie rozwijające logiczne myślenie 

 

                          
 

 Ćwiczenia poranne – ten sam zestaw przez cały tydzień 

 

 Zabawa słuchowo-matematyczna „Ile dźwięków?” – doskonalenie umiejętności liczenia. 

Rodzic uderza kilka razy w bębenek. Dziecko liczy na palcach, ile dźwięków usłyszało i 

podaje liczbę. Następnie układa tyle patyczków/zapałek ile dźwięków usłyszało. Następnie 



 
 

rodzic ponownie gra (większą, mniejszą lub taką samą liczbę dźwięków). Dziecko ponownie 

liczą, podają liczbę i układają patyczki/zapałki, tworząc drugi zbiór. Liczą i porównują.  
 

 „Sprawiam radość najbliższym” – zabawa słowna wdrażająca stosowanie prawidłowych 

konstrukcji składniowych. Sprawiam radość mamie, gdy….. Sprawiam radość tacie, gdy….. 

 

Dodatkowo pozostając w tematyce Dnia Mamy zachęcam do wypełnienia przez dzieci 

poniższej listy wyzwań ;) Każde wykonane zadanie należy odznaczyć za pomocą  ˅ 

 

                 
 

 Wycinanie gotowych elementów - wykonanie girlandy z serc dla rodziców. Zadaniem 

dziecka jest wycięcie serc z czerwonego papieru oraz innych dowolnych kształtów z 

kolorowych kartek. Po wycięciu elementów dziecko wykonuje dziurkaczem dziurki i 

nawleka gotowe elementy na sznurek tworząc w ten sposób kolorową girlandę dla rodziców.  



 
 

 

 Zabawa z elementami kodowania „Bukiet dla mamy” 
               

 
 

 Zadania w książce numer cztery: ćwiczenie 1 i 2, s. 22,23 oraz ćwiczenie 1 na stronie 

26. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Ćwiczenia grafomotoryczne „Zakręcone szlaczki” 

 
Pozdrawiam i życzę miłego dnia  

Agnieszka Żemajduk 

 


