
Wtorek 26.05.2020 

Temat tygodnia:  ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ  

Temat dnia: " Laurki dla mamy i taty  

Cele szczegółowe:  

Dziecko:  

 jest  przywiązane do własnej rodziny 

 rozumie pojęcie rodzina  

 rozumie rolę mamy i taty w rodzinie  

 odnosi się z szacunkiem do rodziców i ich pracy  

 wykonuje prace plastyczną  

 sprząta po zakończonej pracy  

 uczestniczy w ćwiczeniach oddechowych 

 cieszy się ze sprawiania radości inny 

 wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu 

Mamusiom z okazji ich święta życzymy wytrwałości 

i miłych chwil spędzanych wspólnie z dziećmi . 

 

W dniu dzisiejszym proponujemy następujące zabawy są to pomysły które możecie 

wykorzystać do wspólnych zabaw z dzieckiem 

1. Zabawa poranna ze śpiewem "Moja mama jest kochana"-   

https://www.youtube.com/watch?v=Iu10fUq1r_w– utrwalenie piosenki 

  

2. Święto rodziców –„ Jaka jest moja mama, jaki jest mój tata” wspólne oglądanie rodzinnych 

fotografii. Dzieci wypowiadają się na temat swoich rodzin. Używają nazw określających stopień 

pokrewieństwa, np.: siostra, brat, babcia, dziadek, wujek, ciocia. Swobodnie wypowiadają się na 

temat okoliczności wykonania zdjęć. Opisują wygląd członków rodziny. Przeglądając się w 

lustrze, próbują odpowiedzieć na pytanie: Do kogo jestem podobny? 

 

3. Ćwiczenia oddechowe –„Wyścig serduszek”,  wydłużanie fazy wydechowej. 

Naklejamy na stole dwa paski taśmy samoprzylepnej w niewielkiej odległości od siebie, 

oznaczamy paski, zapisując markerem wyrazy: start i meta. Na linii startu układamy czerwone 

serduszka różnej wielkości: małe, większe i największe. Dzieci za pomocą wydychanego 

strumienia powietrza przesuwają serduszka z linii startu za linię mety, mówią, któremu 

członkowi rodziny ofiarowałyby dane serduszko. 

 

 

4. Zabawy i ćwiczenia poranne zestaw III (do codziennych  zabaw w tym tygodniu   

prosimy zerknąć do poniedziałku 25.05) 

5. Nawyki do kształtowania w domu- Czynności samoobsługowe – wspólne i sprawne 

sprzątanie  po zakończonej pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu10fUq1r_w


6. „Laurka dla mamy i taty” – tworzenie kompozycji z odbitych rączek z wykorzystaniem   farb, 

rozwijanie swobodnej ekspresji plastycznej 

Do wykonania laurki, potrzebne będą : 

• kartka  

• kokardka lub inne ozdoby 

• farby 

Laurka, może wglądać tak  ale to tylko propozycja 

  
 

 

Inne pomysły na wykonanie laurki znajdziecie tutaj: 

 

 

 
 

 

 

 

7. „Zaproszenie do tańca” – zabawa taneczna 

 

Do wspólnej zabawy,  nauki, można wykorzystać propozycję  



Szkoły  tańca ,,Pasja'' proponuje filmiki z tańcami dla dzieci: 

Filmiki  są dostępne na facebooku: https://www.facebook.com/SzkolaTancaPasja  

przy  subskrypcji   kanału,  filmiki co poniedziałek  same będą o sobie przypominać :). 

 

LINK: https://www.youtube.com/channel/UCYILuG2ddnShtWf93yrmhpQ 

 

PO POŁUDNIU PROPONUJEMY: 

 

 

8. „Co narysowałem?” – masażyk 

 

Usiądź za mamusią i rysuj palcem na jej plecach prosty wzór (słońce, trójkąt, dom). 

Mamusia odgaduje jaki rysunek powstał. Teraz zamiana rolami. 

 

9. Ćwiczenie percepcji słuchowej ,,Co to za dźwięk?” Zamknij oczy i posłuchaj odgłosów 

z twojego domu. Czy rozpoznajesz te dźwięki? Spróbuj je nazwać. Ćwiczenie 

koncentracji uwagi. 

10. Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie  pod dyktando  

 

Przygotuj: kartkę  w kratkę, ołówek, kredki: czerwona, niebieska, zielona, czarna. 

 

Narysuj linie na kartce  

– od góry do dołu 2 linie czerwone 

– od dołu do góry 2 linie czarne 

– od lewego brzegu do prawego 3 linie zielone 

– od prawego brzegu do lewego 3 linie niebieskie 

 

 

Jeżeli chcecie możecie pochwalić się domowymi zabawami z dziećmi, pracami plastycznymi 

które wykonacie. Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub 

wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na adres grupa.maczki@o2.pl Wszystkie wasze 

dzieła będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola. 

 

Życzymy zdrowia. 

Miłej zabawy i pracy, pozdrawiamy. 
Wychowawczynie: Anna Klim, Małgorzata Dębko 

 

 

https://www.facebook.com/SzkolaTancaPasja
https://www.youtube.com/channel/UCYILuG2ddnShtWf93yrmhpQ

