
Piątek  29.05.2020 

Temat tygodnia:  ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ  

Temat dnia: Moja rodzina i ja  

Cele szczegółowe:  

Dziecko:  

 uczestniczy w zabawach ruchowych 

 odczuwa przynależność do rodziny i grupy przedszkolnej  

 swobodnie wypowiada się na określony temat  

 odczuwa satysfakcję z wykonanej wspólnie pracy  

 chętnie uczestniczy w zajęciach twórczych 

 potrafi wyrażać swoje emocje poprzez prace artystyczne 

 wykazuje spontaniczną aktywność ruchową 
 

 

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" –utrwalenie  słów i melodii 

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

2. Zabawa z elementami marszu  „Marsz z woreczkiem”. Dzieci maszerują z woreczkami 

w takt muzyki marszowej. Na przerwę w nagraniu zatrzymują się, a R. pokazuje im 

kartonik z pewną liczbą kropek. Dzieci podrzucają do góry woreczek tyle razy, ile kropek 

 

3. Nawyki do kształtowania w domu- - staram się, aby było w domu ładnie, np. pomagam 

w sprzątaniu, rysuję obrazek, którym   dekoruję pokój 

 

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

prosimy zerknąć do poniedziałku 25.05) 

5. Rozmowa kierowana na podstawie filmiku „O Ani i jej rodzinie”  

https://www.youtube.com/watch?v=X0dD7TJkbjg 

Po obejrzeniu filmiku odpowiedz na pytania jakie zadała Ania. 

– W jaki sposób Ania spędza czas ze swoją rodziną? 

– Jak Ania pomaga rodzinie? 

 

Rozmowa z dziećmi na temat „Co wiem o mojej rodzinie” 

Przykładowe pytania: 

– Co najbardziej lubią robić twoja mama i tata? 

– Jaka jest twoja rodzina? 

– Jak spędzasz czas ze swoją rodziną? 

– W jaki sposób pomagasz rodzicom w domowych obowiązkach? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu10fUq1r_w
https://www.youtube.com/watch?v=X0dD7TJkbjg


6. Zabawa ruchowa ze śpiewem „Ojciec Wirgiliusz” 

https://www.youtube.com/watch?v=qgNosCTk3P0 

 

 

7. „Rodzina” – zabawa plastyczna  -namalujcie, narysujcie lub dowolną techniką 

wykonajcie obrazek Waszej rodziny 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

PO POŁUDNIU PROPONUJEMY: 

 

 

8. „Dla mamy i taty” – zabawa logopedyczna  
 

Dla kochanej mamusi (dziecko przesyła całusa: robi wdech nosem, cmoka rękę i 

zdmuchuje całusa ustami) 

I tatusia kochanego (dziecko przesyła całusa: robi wdech nosem, cmoka rękę i zdmuchuje 

całusa ustami) 

Mam dziś mnóstwo całusów (dziecko przesyła kilka całusów: robi wdech nosem, cmoka 

rękę i zdmuchuje całusy ustami) 

I coś specjalnego: 

Na laurce wyczaruję kwiatuszki pachnące, (wącha kwiatki: robi wdech nosem, a wydech 

ustami – powtarza ćwiczenie trzy razy) 

Na dole będzie zielona trawka, (językiem rysuje trawkę na dolnej wardze) 

A na górze słońce. (sięga czubkiem języka do górnej wargi – pokazuje, jak wysoko jest 

słońce, wargi są rozchylone) 

Ptaszki zlecą się wesołe i będą śpiewały, (naśladuje głos ptaszków: ćwir, ćwir, ćwir) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qgNosCTk3P0


 

 

 

9. Zabawy taneczne - zaproście rodziców do tańca. 

 

„Gąsienice Basi” 

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

„W górę ręce w górę” 

https://www.youtube.com/watch?v=L-nWEXSVSto 

„Dzieńdoberek” 

 

10. Utrwalenie wiadomości - kilka zadań multimedialnych. Zapraszamy do wysłuchania i 

rozwiązania!  

https://youtu.be/LAKgnWNLMlg 

 

 

 

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.youtube.com/watch?v=WXLomnBAHKA
https://www.youtube.com/watch?v=L-nWEXSVSto

