
 

TEMAT TYGODNIA: ŚWIĘTO MAMY I TATY 

 
ŚRODA 27.05.2020 r. 

TEMAT DNIA: PODARUNKI DLA RODZICÓW 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 współdziała z innymi dziećmi 

 opowiada, co przedstawia historyjka obrazkowa  

 wykonuje laurkę dla taty 

 bierze udział w zorganizowanych zajęciach ruchowych 

 przelicza dźwięki i podaje wynik liczenia  

 odczuwa radość z obdarowywania bliskich  

 pakuje upominek dla najbliższych  

 relaksuje się przy muzyce 

 

 

WITAJCIE KOCHANI OTO PROPOZYCJE ZABAW NA DZIEŃ DZISIEJSZY 

 

 Zabawa skoczna „Żabki” 

Rodzic rozkłada obręcze, a dzieci skaczą między nimi. Na komendę: Bocian się zbliża! 

dzieci wskakują do obręczy; na hasło: Bocian odszedł! wyskakują z obręczy i wracają do 

swobodnych skoków. 

 Historyjka obrazkowa 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 26–27) – dzieci przyglądają się kolejnym obrazkom 

historyjki, opowiadają, co przedstawia. Rysują odpowiednią liczbę kropek w okienkach 

zgodnie kolejnością zdarzeń 

 

 Zabawa ruchowa „ Ciuciubabka” 

   Dziecko ma zasłonięte oczy chustką, obracamy je w miejscu, mówiąc słowa Ciuciubabko,  

kręć się, kręć. Kogo złapać masz dziś chęć? Osoba, która zostanie złapana przez ciuciubabkę 

zamienia się z nią rolami. 

 



 

 Poranny masażyk- Idzie Pani wietrzyk wieje 

 

Idzie pani: tup, tup, tup                Dziecko zwrócone do rodziców plecami. Na  przemian , 

                                                      Z wyczuciem stukamy w jego plecy opuszkami palców. 

Dziadek laską: stuk, stuk, stuk,    wskazujących, delikatnie stukamy zgiętym palcem. 

 

Skacze dziecko: hop, hop, hop    Naśladujemy dłonią skoki, na przemian opierając ją na 

                                                                          przegubie i na palcach; 

Żaba robi długi skok.                  Z wyczuciem klepiemy dwie odległe części ciała dziecka, 

                                                                                np. stopy i głowę, 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu        Dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka, 

 

Kropi deszczyk: puk, puk, puk,  Delikatnie stukamy w plecy wszystkimi palcami. 

 

Deszcz ze śniegiem:                  Klepiemy dziecko po plecach dłońmi złożonymi w miseczkę                                                                                                                                     

chlup, chlup, chlup, 

A grad w szyby: łup, łup, łup.    Lekko stukamy dłońmi złożonymi w pięści, 

 

Świeci słonko,                            Gładzimy plecy wewnętrzną stroną dłoni ruchem kulistym 

 

wieje wietrzyk,                           Dmuchamy we włosy dziecka, 

 

pada deszczyk.                            Z wyczuciem stukamy opuszkami palców w plecy dziecka. 

 

Czujesz dreszczyk?                     Leciutko szczypiemy w kark. 

 

 Ćwiczenia poranne –powtarzamy ten sam zestaw ćwiczeń cały tydzień 

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

Rodzic uderza kilka razy pałeczką w pudełko. Dziecko liczy na palcach, ile dźwięków 

usłyszał, i podają liczbę. Następnie układają tyle patyczków, ile było uderzeń. Rodzic 

ponownie wygrywa (większą, mniejszą lub taką samą liczbę dźwięków). Dziecko wykłada 

patyczki, tworząc drugi zbiór. Liczą i porównują. 

 

 Zabawa ruchowa „ Ciuciubabka” 

   Dziecko ma zasłonięte oczy chustką, obracamy je w miejscu, mówiąc słowa Ciuciubabko,  

kręć się, kręć. Kogo złapać masz dziś chęć? Osoba, która zostanie złapana przez ciuciubabkę 

zamienia się z nią rolami. 

 

 „Portret mamy”- 

Do wykonania pracy będą potrzebne kolorowe kartki, cekiny, piórka,bibuła 

Wykorzystajcie materiały ,które posiadacie w domu. Jeśli ktoś ma ochotę to niech użyje 

farb lub plasteliny. Powodzenia i wysyłajcie zdjęcia Waszych prac. 

 



 
 

 

        
 

 

 Zabawa ruchowa z dźwiganiem „Siłacze”  

   Dziecko ustawia się na linii startu, na linii mety Rodzic rozkłada obręcz/ miskę. Dziecko 

dostaje wybraną rzecz np. dużą poduszkę i szykuje się do startu. Na sygnał rodzica dziecko 

kładzie poduszkę na kocyku łapie go za rogi i rusza do linii mety. Odkłada rzecz do miski i  

z kocykiem wraca na linię startu tam przekazuje go innej osobie. Ta biegnie do poduszki i 

przenosi ją za pomocą kocyka z powrotem. Teraz ona otrzymuje nową rzecz np. garnek i na 

kocyku przeciąga ją do miski na linii mety. Wraca z kocykiem na linię startu. itd.  

 Zabawa wyciszająca „Odgłosy lasu: link:  

https://www.youtube.com/watch?v=Qm846KdZN_c 

Kładziemy się na dywanie, zamykamy oczy i wsłuchujemy się w odgłosy łąki. Może 

urządzicie sobie piknik na łące. Zachęcamy serdecznie. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qm846KdZN_c


 Kwiatki  dla mamy –znajdź prawidłowy cień 

 

 
 

 

 

 

 



 

 Prezent dla mamy –dokończ rysowanie wzoru 

 

 



 

 

 

Miłego dnia  
Pozdrawiamy 

EDYTA MILCZARSKA I JUSTYNA BAJKO 

 
 
 


