
Materiały i propozycje działań  gr. IV  25.05.- 29.05.2020 

 

Temat: Święto mamy i taty 

 

Poniedziałek 25.05.2020 

 

1.Zabawa ruchowa „Dziecko do mamy”  
 Rodzic wyklaskuje rytm zachęcając dziecko do biegania. Na silniejsze klaśnięcie i hasło 

„Dziecko do mamy” dziecko ma podbiec do rodzica i stanąć przed nim. 

 

2.„Moja rodzina” zachęcamy dziecko do oglądania zdjęć rodzinnych, wskazywania, 

liczenia, nazywania członków rodziny, odpowiedzi na pytania jak mają na imię członkowie 

rodziny np.: mama, tata, babcia, dziadek. 

3.„Rodzinka” – słuchanie opowiadania Anny Surowiec. 

W pewnym domu rodzice mieszkają, którzy dwóch małych synków i malutką córeczkę mają. 

Mama jest dumna ze swoich dzieci, tata zaś dzieciom przykładem świeci. Cieszy się dziadek, 

że ma już wnuka, cieszy się babcia, że wnuczkę ma. Dziadek i babcia wnuki kochają i 

prezentami je rozpieszczają. Dziadek książeczki ciągle kupuje, babcia zaś smaczne obiadki 

gotuje. Jest w tej rodzince też kot i pies. Kot lubi mleko, pies kości je, choć razem żyją to 

kłócą się. Mama hałasem się denerwuje, córeczka płacze, a wtedy tata do akcji wkracza. 

Zabiera psa do parku na spacer, a w wózku wiezie też dwoje dzieci. Jest piękna pogoda, 

słoneczko świeci, na placu zabaw bawią się dzieci. Potem do domu wszyscy wracają, jak było 

w parku –opowiadają. Cała rodzinka wesoła jest i na przygody gotowa też.  

Źródło:https://panimonia.pl/2017/10/29/ja-moja-rodzina-gigapaka-przedszkolaka/ 

https://panimonia.pl/2017/10/29/ja-moja-rodzina-gigapaka-przedszkolaka/


Członkowie rodziny – wyjaśnienie współzależności w rodzinie. Pytania dotyczące 

opowiadania: wymień członków rodziny występujących w opowiadaniu. ( tata, mama, dwóch 

synów, córka, babcia, dziadek). Jak nazywa się mama i tata? (rodzice) Jakie są dzieci w tej 

rodzinie? (córka, 2 synów). Kto jeszcze mieszka razem z rodziną? (kot i pies) Kto to są 

dziadkowie? 

https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34 -„ Moja wesoła rodzinka”- piosenka 

 

4. Prezenty dla mamy i taty praca plastyczna 

Święto mamy i taty  to  czerpanie radości z przygotowania prezentu dla najbliższych osób 

oraz świetna okazja do usprawniania rąk- proponujemy: 

- Zabawę manipulacyjną „Korale dla mamy” nawlekanie koralików lub makaronu na sznurek. 

- Obrazek dla taty – wyklejanie pokrywki od słoika różnokolorową plasteliną  

https://ekodziecko.com/wp-content/uploads/2018/06/DSC08521n.jpg 

 

5. Rysujemy kwiaty dla mamy-rysowanie po śladzie. 

 

 
 

Źródło: https://akademia.pwn.pl/view/b7f1d1a9-87e5-4842-92a3  

f36c48f5cc98/38056/NT5_Swieto_Mamy_i_Taty_tydzien_35.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34
https://ekodziecko.com/wp-content/uploads/2018/06/DSC08521n.jpg
https://akademia.pwn.pl/view/b7f1d1a9-87e5-4842-92a3%20%20f36c48f5cc98/38056/NT5_Swieto_Mamy_i_Taty_tydzien_35.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/b7f1d1a9-87e5-4842-92a3%20%20f36c48f5cc98/38056/NT5_Swieto_Mamy_i_Taty_tydzien_35.pdf


Wtorek 26.05.2020 

 

1. Zabawa ruchowa  na dobry nastrój: 

https://www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg&list=RDlFWysdCgVNg&start_radio=1 

 

2.Zabawa paluszkowa „Rodzinka” K. Sąsiadek zachęcamy dziecko do liczenia palców u 

prawej i lewej ręki oraz dotykania opuszkami palców obu dłoni. Głaskamy i dotykamy 

kolejno wszystkie palce dziecka 

Ten paluszek to nasz dziadziuś /kciuk/ 

a  obok  babunia /wskazujący/ 

największy to  tatuś /środkowy/                                                                                                   

a przy nim  mamunia. (serdeczny) 

A to jest dziecinka mała tralalala, lala / dotykamy małego palca -  mówimy imię dziecka/                                                            

A to jest rodzinka cała /zamykamy dłoń dziecka w pięść/ tralalala,la,la. 

3. Zabawa kołowa tradycyjna  „Ojciec Wirgiliusz” naśladowanie czynności 

Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, 

A miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje: 

Hejże, dzieci, hejże ha! hejże ha, hejże ha! 

Róbcie wszystko co i ja, to co i ja.  

Naśladujemy np. : zamiatanie podłogi, ścieranie kurzu, prasowanie, wyrabianie ciasta, 

mieszanie zupy w garnku itp. Na zakończenie przytulanie i całuski  

 

4. „Przyjęcie dla rodziny” zachęcamy do zaangażowania dziecka w przygotowanie 

wspólnego świętowania i zorganizowania poczęstunku :  

- szaszłyków z owoców / dziecko może nabijać na patyczki kawałków owoców/ 

- kanapek/smarowania kromki masłem i nakładania dodatków/ 

- tortu z wafli i kremu  np. czekoladowego/ smarowania wafla i przykrywania kolejnym 

waflem/  jest to też świetna okazja do liczenia 

5. Improwizacja ruchowa -taniec przy piosence- „Kwiatowy walczyk dla mamy i taty” 

https://www.youtube.com/watch?v=JQzvi20E1sM 

 

Środa 27.05.2020 

1.. „Zwariowany poranek” - zabawa  dramowa z wykorzystaniem fragmentu wiersza R 

Witek. Ilustrowanie  tekstu ruchem 

 

Idzie tata na paluszkach (dziecko idzie na placach) 

cicho skrada się do łóżka (kładzie palec na ustach i mówi ciii) 

w mamy ucho szepcze zdanie (szepcze po cichu) 

- Wstawaj mamo na śniadanie (powtarza zdanie) 

 

Mama zrywa się z pościeli (wyciąga ręce do góry i podskakuje) 

gładzi włosy, łóżko ścieli (poprawia włosy i „podnosi”  i „wygładza” kołdrę) 

pędzi szybko wprost do szafy (bieg w miejscu) wkłada bluzkę tę w żyrafy/ naśladowanie 

ubierania/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg&list=RDlFWysdCgVNg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=JQzvi20E1sM


Stawia czajnik na kuchence / naśladowanie odkręcania gazu/                                                                    

potem bierze mnie na ręce / robi z ramion kołyskę/                                                                   

są gilgotki, jest ściskanie plus turlanie po dywanie / łaskotanie, obejmowanie, turlanie/.                                                   

2. Świętujemy dzień mamy i taty- dziecko przygląda się obrazkom i z pomocą rodzica 

układa z nich historyjkę. W pustych okienkach rysuje odpowiednią liczbę kropek zgodnie z 

kolejnością zdarzeń. Rozmowa z dzieckiem o tym co zrobiły dzieci, co się po kolei 

wydarzyło, jak się czuli rodzice.  

 

 

 
Źródło: https://akademia.pwn.pl/view/b7f1d1a9-87e5-4842-92a3  

f36c48f5cc98/38056/NT5_Swieto_Mamy_i_Taty_tydzien_35.pdf 

 

 

https://akademia.pwn.pl/view/b7f1d1a9-87e5-4842-92a3%20%20f36c48f5cc98/38056/NT5_Swieto_Mamy_i_Taty_tydzien_35.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/b7f1d1a9-87e5-4842-92a3%20%20f36c48f5cc98/38056/NT5_Swieto_Mamy_i_Taty_tydzien_35.pdf


3. „Co dla mamy, co dla taty, co dla dziecka” zabawa dydaktyczna 

Gromadzimy przedmioty, nazywamy i pokazujemy je dziecku aby mogło je dotknąć ,a 

następnie chowamy do worka. Zachęcamy dziecko do odgadywania  za pomocą dotyku co to 

za przedmiot, nazywania i  przyporządkowania do osoby / zdjęcie/. Proponowane przedmioty 

np. : korale, torebka, pasek męski, krawat, zabawki. 

4. „Skąd pochodzą te dźwięki” ćwiczenia słuchowe 

https://www.youtube.com/watch?v=tdOfLb9pjSM 

5. „Myjemy podłogę” zabawa z elementem czworakowania 

Naśladowanie ruchem mycia podłogi na  znak dziecko wstaje prostuje się i wyciąga ręce do 

góry „wiesza ścierkę na sznurku”. 

6. Ćwiczenia samoobsługi :wdrażamy dzieci do pomocy w pracach domowych: sprzątania 

swojego miejsca przy stole, odkładania zabawek na miejsce, rozbierania i odkładania ubrań 

do kosza na pranie, składania prania, przynoszenia sztućców i serwetek, ścielenia łóżka. 

                                                                                        

Czwartek 28.05.2020 

 

1.Zabawa ruchowa„Rytmiczna rozgrzewka w podskokach” 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

2. Słuchanie wiersza „Zawody” S. Kraszewski. Rozmowa z dzieckiem na temat zawodów 

przedstawionych w wierszu i  tego czym zajmują się rodzice  

 Kto dom stawia? - Murarz! 

 Kto chleb piecze? - Piekarz! 

 Kto stół robi? - Stolarz! 

 A ty? Na co czekasz? 

 Każdy jakiś zawód ma, 

 swoją pracę dobrze zna. 

 W domu, w polu, w szkole też 

 pracuj z nami, jeśli chcesz! 

 Kto maluje? - Malarz! 

 Kto nas leczy? - Lekarz! 

 Książki pisze? - Pisarz! 

 A ty? Gdzie uciekasz? 

 Każdy jakiś zawód ma, 

 swoją pracę dobrze zna, 

 dookoła praca wre, 

 by nam lepiej wiodło się! 

3. Poznanie literki „J j”: Przygotowujemy przedmioty na literkę  

‘j” np. jabłko, jajko, jogurt itp. prezentujemy je dziecku, mówimy ich nazwy, zachęcamy 

dziecko do powtarzania. Nazywamy przedmioty na literkę „j”, które  się odszukać na 

obrazkach i   prosimy dziecko by wyklaskało, wytupało  ich nazwy sylabami i policzyło 

sylaby; wyróżniamy  głoskę, którą słychać na początku i na końcu wyrazu. 

Pokazujemy litery: J, j, odszukujemy je  w  książeczkach,  gazetach. 

https://www.youtube.com/watch?v=tdOfLb9pjSM
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


Piszemy grubym pisakiem literki J,j   i zachęcamy dziecko do ich  kolorowania, malowania, 

wyklejania plasteliną, kawałkami papieru.  

Spotkanie z literką J  jest tutaj :  

https://www.youtube.com/watch?v=4J4B7k5yec0 

 

Karta pracy: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4J4B7k5yec0


4.Co robią różni ludzie?” – masaż pleców 

Stolarz młotkiem stuka (stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi w pięść)                   

Lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami)                                                                     

Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią)                                          

Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie)                                                                             

Rolnik grabi siano („grabienie” palcami obu rąk z góry na dół)                                                  

Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty)                                                                          

I ja też pracuję (wskazywanie na siebie)                                                                                    

Obrazek maluję (dowolne kreślenie palcami na plecach partnera). 

5. Ile przedmiotów znajduje się w moim domu? Dziecko przelicza, ile jest przedmiotów w 

jego domu (krzeseł, drzwi, pralek, misiów), a następnie w prostokątach rysuje odpowiednią 

liczbę kropek lub wpisuje cyfrę. 

 
Źródło: opracowanie własne 



Piątek 29.05.2020 

 

1.Jak spędzamy wolny czas – słuchanie piosenki „Zabawy z rodzicami” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d9QpLpx5gzs 

 

W domu z rodzicami, często się bawimy 

Tor przeszkód i tańce, my się nie nudzimy, 

W kuchni z mamą powstają smakołyki 

Ciasteczka, jabłecznik, zupka i szaszłyki  

Ref. Tam gotujemy pur, pur, pur 

        Tam też śpiewamy la, la la 

         W kuchni tańczymy cza- cza- cza 

         Bo humor mamy ho- ho- ho 

Z tatusiem naprawiam zepsute zabawki 

Które jak nowe wracają do szafki 

Potem powtarzam wybrane litery 

Na wzór powstaną placuszki cztery 

Ref. Tam gotujemy...... 

Rozmowa z dzieckiem na temat wspólnego spędzania czasu nazywanie czynności „Co jeszcze 

możemy robić razem? : gra w piłkę, jazda  na rowerach, puszczanie baniek mydlanych, 

wyjazd na wycieczkę , czytanie książki 

  

2.Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała 

Wspólny taniec przy ulubionej melodii na przerwę w muzyce przytulanie się różnymi 

częściami ciała  i nazywanie /np.: brzuch, głowa, plecy, kolana... / 

 

3."Krok do przodu, krok do tyłu" zabawa matematyczna z użyciem kostki 

Po rzuceniu kostką przeliczamy z dzieckiem ilość kropek na kostce i robimy tyle kroków do 

przodu  lub do tyłu ile oczek wskazuje kostka. Zabawę powtarzamy kilka razy 

4. Zanoszenie  przedmiotów do odpowiedniego pomieszczenia. Jakie pomieszczenia są w 

domu w którym mieszkacie? /przedmioty gromadzimy w przedpokoju, nazywamy, 

segregujemy:            

- zanieś zabawki do pokoju                                                                                                           

- zanieś przybory toaletowe  do łazienki                                                                                                

- zanieś przybory kuchenne, żywność do kuchni 

Dziecko odkłada je na miejsce. Ćwiczymy i utrwalamy rozumienie pojęć określających 

położenie w przestrzeni / na półkę, do szuflady/. 

5.”Wesoły obrazek” praca plastyczna – malowanie na grubszym papierze lub kartonie  

Do białej pasty do zębów wyciśniętej na talerzyk dodajemy odrobinę farby plakatowej 

(odcień zależy od ilości farby). 

Po wyschnięciu obrazek należy spryskać lakierem do włosów, aby farba się nie kruszyła. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d9QpLpx5gzs


6. Zabawa orientacyjno-ruchowa „Jak rak i jak krab” 
1.Chodzę sobie tak jak rak. 

2.Chodzę tyłem, czyli wspak. 

3.Chodzę tak jak rak w jeziorze. 

4.Idzie mi to nie najgorzej. 

5.Stop! 

6.Teraz chodzę tak jak krab. 

7.Jeśli zechcesz, to mnie złap. 

8.Kroczę, kroczę sobie bokiem, 

9.łypię na bok jednym okiem. 

10.Stop! 

 

Dorosły stoi za dzieckiem, trzymając je za rączki lub tylko asekurując. Kolejno wypowiada 

tekst i zachowuje się zgodnie z oznaczeniem. 

1.–4. Dorosły i dziecko idą do tyłu. 

5. Gwałtownie się zatrzymują i przez chwilę stoją bez ruchu. 

6.–9. Idą bokiem. 

10. Nagle się zatrzymują i stoją bez ruchu. 

Dorosły powinien zadbać o to, aby w drugiej części zabawy dziecko szło 

chwilę w lewo i chwilę w prawo. Do zabawy może wykorzystać tylko jedną 

z dwóch zwrotek wierszyka – wówczas wybraną zwrotkę może powtórzyć 

dwa lub trzy razy 

Źródło: “Sensoryczny piękny świat” Małgorzata Barańska 

Inne propozycje: 

-„Co słychać w domu” ćwiczenia ortofoniczne: 

- dzwonek do drzwi – dz, dz, 

- stukanie garnków – brzdęk, brzdęk, 

- zegar – cyk, cyk, 

- tupanie- tup, tup, 

- odkurzacz- uuuu, 

- kapanie wody- plum, plum 

- Piosenka ”Sto lat dla mamy i taty” 

https://www.youtube.com/watch?v=grjsVmBu9xM 

 

-Serce dla mamy- pisanie po śladzie- https://akademia.pwn.pl/view/4bdaac14-2551-4725-

b525-7133f3c09481/38102/DWS_zeszyt_plastyczno_grafomotoryczny_03.pdf 

 

- Mój dom- doskonalenie stosunków przestrzennych- https://akademia.pwn.pl/view/ae8eb3ee-

0805-460b-95f1-c205c2f17bb0/38046/NT3_Moj_dom_tydzien_33.pdf 

-Zawody. Kolorowanki dla dzieci https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/zawody-damskie-i-

meskie/  

 

- wierszyki relaksacyjne- http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/wiersze/394-wiersze-

relaksacyjne 

 

Opracowały: Renata Kamińska, Barbara Mazur, Marta Różycka 

https://www.youtube.com/watch?v=grjsVmBu9xM
https://akademia.pwn.pl/view/4bdaac14-2551-4725-b525-7133f3c09481/38102/DWS_zeszyt_plastyczno_grafomotoryczny_03.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/4bdaac14-2551-4725-b525-7133f3c09481/38102/DWS_zeszyt_plastyczno_grafomotoryczny_03.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/ae8eb3ee-0805-460b-95f1-c205c2f17bb0/38046/NT3_Moj_dom_tydzien_33.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/ae8eb3ee-0805-460b-95f1-c205c2f17bb0/38046/NT3_Moj_dom_tydzien_33.pdf
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/zawody-damskie-i-meskie/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/zawody-damskie-i-meskie/
http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/wiersze/394-wiersze-relaksacyjne
http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/wiersze/394-wiersze-relaksacyjne

