
Propozycje działań edukacyjnych z dzieckiem na dni od 25 V 20r. -29 V 20r. 

 

Temat: Święto mamy i taty 

 

25V 20 r. – poniedziałek. 

 

1. „Jaka jest moja mama?”- dziecko może oglądać zdjęcia ze swoją mamą. Zadaniem 

dziecka jest opisanie mamy jednym pełnym zdaniem . Następnie przeliczyć słowa  w 

wypowiedzianym zdaniu i podać cyfrę. 

 

2. Zabawa „Znajdź mamę” – rodzic przygotowuje kartoniki z literkami  M  i A (po  dwa), 

chowa je w pokoju i kierując dziecko słowami „ciepło, zimno” pomaga w znalezieniu ich. Po 

odnalezieniu literek, zadaniem dziecka jest ułożenie wyrazu- mama- dziecko głoskuje wyraz, 

liczy głoski, zapisuje ich ilość na kartce. Następnie dzieli go na sylaby, przelicza i zapisuje. 

Potem porównuje ich wielkość i określa – czego było więcej- sylab czy głosek. 

 

3. Oglądanie  bajki  z  serii ,,Króliczek  Alilo – Dzień  Matki’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU 

 

4. Zabawa naśladowcza- „Co lubię robić z moją mamą?. Rodzic pyta dziecka – co lubisz 

robić z mamą?- prosi aby pokazało to ruchem swojego ciała. Rodzic odgaduje. Można 

zamienić się rolami. Rodzic pokazuje – co chciałby, aby dziecko z nim robiło. 

 

5. Kolory mojej mamy. Rodzic przygotowuje wiele kolorowych krążków o powtarzających 

się kolorach. Rozkłada je na dywanie w różnych odstępach. Następnie, wydaje polecenia: 

Stań na kolorze, który ….np. 

- podoba się mamie, 

- przypomina sukienkę mamy, 

- pasuje do oczu mamy, 

- przypomina kapelusz, czapkę mamy, 

- nie lubi mama.  

 

Kolorowe krążki można wykorzystać do układania rytmów. Rodzic wybiera od trzech do 

pięciu kółek i układa z nich prosty rytm. Dziecko kontynuuje rozpoczęty rytm. 

 

6. Mama w kuchni – zabawa ruchowa do piosenki. Dziecko słysząc muzykę w dowolny 

sposób tańczy do niej. 

https://www.youtube.com/watch?v=A_gixhymV1E 

Mama w kuchni 

Mama krząta się w kuchni od rana 

myśli wciąż o niebieskich migdałach. 

https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU
https://www.youtube.com/watch?v=A_gixhymV1E


Gdy pytamy, co ugotowała: 

„Dziś dla was pieczeń mam z hipopotama”!. 

 

Ref. Nasza mama, mama zadumana 

       mama zadumana cały dzień. 

       Błądzi myślami daleko, 

       codziennie przypala mleko, 

       na łące zrywa kwiaty, 

       i sól sypie do herbaty. 

 

Nasza mama niezwykła kucharka 

krokodyla wrzuciła do garnka, 

krasnoludek jej wpadł do sałaty, 

a w piecu piecze się zegarek taty. 

 

Ref. Nasza mama…. 

 

Ten krokodyl, co uciekł z ogródka, 

w przedpokoju chciał zjeść krasnoludka, 

choć zegarek czuje się fatalnie, 

to obiad dziś był bardzo punktualnie. 

 

Ref. Nasza mama……. 

 

Dziecko  próbuje śpiewać piosenkę i wraz z rodzicem wyklaskuje, wytupuje, podskakuje, 

przeskakuje z nogi na nogę,  wybija łyżką o dywan rytm piosenki. Na koniec indywidualna 

ekspresja taneczna dziecka. 

7. Praca  przestrzenna  „Kwiaty dla mamy” 

Rodzic przygotowuje bibułę, klej, wykałaczki. Z bibuły wycinamy płatki kwiatów, sklejamy i 

łączymy z wykałaczką , którą owijamy zielonym paskiem bibuły . 

https://www.youtube.com/watch?v=n1dy_t3QNmQ 

 

26 V 20r. – wtorek. 

1. Mój tato -  Rozmowa z dzieckiem po wysłuchaniu wiersza. 

„Mój tato” - autor: Bożena Forma 

 

Chodzimy z tatą na długie spacery, 

mamy wspaniałe dwa górskie rowery. 

Po parku na nich często jeździmy 

i nigdy razem się nie nudzimy. 

https://www.youtube.com/watch?v=n1dy_t3QNmQ


Gdy mroźna zima nagle przypada 

i ciepłym szalem wszystko okrywa, 

bierzemy narty i śnieżne szlaki 

wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki. 

Często chodzimy razem do kina, 

lubimy obaj, gdy dzień się zaczyna. 

Takiego mieć tatę to wielkie szczęście 

- życzeń mu składam dziś jak najwięcej. 

Rodzic zadaje pytania: 

- kto opowiada ten wiersz, chłopiec czy dziewczynka? 

- jak tato ma na imię? 

- jak wygląda tata? 

- jaki jest? 

- co robisz wspólne z tatą? 

- jaki wykonuje zawód? 

- jakie ma hobby? 

 

2. „Tata i ja” – zabawa w parze z rodzicem. Odgrywanie scenki np. tata z dzieckiem idą na 

spacer, tata z dzieckiem grają w piłkę, tata z dzieckiem siłują się, tata z dzieckiem grają w grę 

itp. 

3. Pantomima – „Jaki to zawód?” 

Rodzic prosi, aby dziecko pokazało ruchem jakiś zawód, a on go odgaduje. 

Można do tego zadania użyć obrazków z zawodami mamy i taty. 

 

 
 

Źródło: Dreamstim 

 



4. Praca plastyczna- „Mój tata w pracy”- kolage 

Dziecko przedstawia tatę w pracy, techniką kolage . Rodzic przygotowuje farby, kolorowy 

papier, bibułę, klej. Dziecko rysuje, maluje tatę w pracy, dekoruje swą pracę dostępnymi 

materiałami. 

Collage - technika plastyczna polegająca na tworzeniu kompozycji poprzez łączenie 

różnych materiałów, a następnie naklejanie ich na wybrane powierzchnie. Wybrane 

fragmenty można wypełnić np. farbą plakatową. 

 

5. Wysłuchanie piosenki pt. „Tata czarodziej”.   

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

Piosenka ,,Tata  czarodziej’’ 

Łatwo poznasz mego tatę, 

bo koszule nosi w kratę. 

I na nosie okulary 

(chociaż wcale nie jest stary!) 

Włosy lekko przystrzyżone,  

lekko na bok ułożone. 

Ot, zwyczajny tata! Ale…. 

drzemie w nim magiczny talent. 

 

Ref.  Mój tata jest czarodziejem, 

         bo kiedy on się śmieje, 

         znikają chmury, ucieka deszcz. 

         Wychodzi słońce… 

         Świat piękny jest! 

 

Łatwo poznasz mego tatę, 

w pracy chodzi pod krawatem. 

Z miną srogą i poważną 

(bo ma pracę bardzo ważną!) 

Marynarka i w kant spodnie  

(bo tak modnie i wygodnie) 

Ot, zwyczajny tata ,ale… 

drzemie w nim magiczny talent. 

 

Ref.  Mój tata jest czarodziejem, 

         bo kiedy on się śmieje, 

         znikają chmury, ucieka deszcz. 

         Wychodzi słońce…. 

        Dobrze jest! 

 

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


Podczas słuchania piosenki dziecko swobodnie pląsa po dywanie, uczy się słów i melodii. 

Potem może samodzielnie śpiewać utwór. 

6. Ćwiczenie  grafomotoryczne ,,kwiatek  dla  taty’’ 

- dziecko  rysuje  po  śladzie  

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/grafomotoryka/grafomotoryka-folklor-kwiat-01.pdf 

 

7. Karty pracy- dziecko wykonuje 4 pierwsze strony z pliku.  

https://akademia.pwn.pl/view/a8e9ab0b-b352-4898-a6e2-

937b0f5e7ce4/38060/NT6_Swieto_Mamy_i_Taty_tydzien_35.pdf 

 

27 05 20r. – środa 

1. Rozmowa z dzieckiem na temat „Moja rodzina”.  

Dziecko wymienia członków swojej rodziny- mama, tata, brat, siostra. Wymienia ich 

imiona(gdy nie ma rodzeństwa może wymienić kuzynostwo). Dziecko opowiada jak wygląda 

mama, tata, rodzeństwo, co lubią robić, w co się bawić. 

 

Źrodło: Freepik 

 

2. „Rodzina”- opowiadanie ilustrowane ruchem. 

Rodzic czyta opowiadanie i prosi aby dziecko   gdy usłyszy słowo siostra – podskoczyło, a 

jak usłyszy słowo brat – usiadło w siadzie skrzyżnym. a także wykonywało polecenia zawarte 

w tekście. 

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/grafomotoryka/grafomotoryka-folklor-kwiat-01.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/a8e9ab0b-b352-4898-a6e2-937b0f5e7ce4/38060/NT6_Swieto_Mamy_i_Taty_tydzien_35.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/a8e9ab0b-b352-4898-a6e2-937b0f5e7ce4/38060/NT6_Swieto_Mamy_i_Taty_tydzien_35.pdf


Pewnego razu rodzeństwo- brat i siostra – wybrało się na spacer do parku. Wyszli ze swego 

domu  i zrobili  3 kroki do przodu ( dziecko przesuwa się do przodu o 3 kroki). Następnie – 

brat i siostra- zauważył ślimaka na liściu akacji i cofnęli się o 1 krok. Siostra i brat –  usłyszeli 

szelest w gałązkach bzu i przesunęli  się o 2 kroki w lewo.  Zobaczyli ptaszka siedzącego na 

gałązce. Siostra- pisnęła , czym spłoszyła ptaszka. Brat- wziął siostrę-  za rękę i wspólnie 

wędrują po parku .Zrobili 5 kroków do przodu i 3 kroki w prawo.  Doszli do ławeczki gdzie - 

siostra brat – usiedli.  

3. Praca plastyczna – „Maskotka’’. 

Rodzic przygotowuje materiały: skarpetki, włóczki, guziki, kolorowy papier lub materiał, 

wata do wypełnienia skarpety, klej , nożyczki  taśma dwustronna. Prosi dziecko aby 

wypełniło skarpetkę watą.  Z włóczki o dowolnym kolorze dziecko robi czuprynę i przykleja 

klejem lub taśmą dwustronną do skarpetki. Może związać włosy kolorową wstążką. Przykleja 

oczy z guzików. Z kolorowego papieru wycina buzię. Ozdabia maskotkę według własnego 

pomysłu. Tak przygotowane maskotki można wykorzystać do zabawy np. jako pacynki w 

teatrzyku. 

3. „Zabiorę brata” – słuchanie piosenki, tworzenie akompaniamentu. 

https://www.youtube.com/watch?v=rP2YIEmmXjU 

 

Ten mały to mój starszy brat, 

On zawsze bardzo mało jadł, 

Marudzi już od rana, 

Bo nie chce jeść śniadania, 

Więc martwi się rodzina, 

Że ma „niejadka” syna. 

Przepadam wprost za bratem 

I straszę czasem tatę.  

 

Ref. Zbiorę brata na koniec świata, 

        Znajdziemy wyspę jak Robinson. 

        Zabiorę brata na koniec świata, 

        Tam zbudujemy własny dom. 

 

W szałasie będzie można spać, 

I pomarańcze z drzewa rwać, 

U stup wspaniałej liany, 

Codziennie jeść banany. 

A mleko pić z kokosa, 

Co rośnie koło nosa. 

Nie będzie nikt narzekał,  

Że nie pijemy mleka. 

 

Ref.  Zabiorę brata na koniec świata… 

 

Wakacje będą cały rok, 

https://www.youtube.com/watch?v=rP2YIEmmXjU


Gorąca plaża już o krok, 

Powietrze, słońce, woda, 

Beztroska i wygoda. 

A jeśli za rodziną, 

 Na wyspie zatęsknimy, 

Wyślemy list w butelce, 

Do siebie zaprosimy. 

 

Ref.  Zabiorę brata na koniec świata.. 

 

Dziecko uczy się tekstu refrenu. Śpiewając go może tworzyć akompaniament na instrumencie 

wykonanym w poprzednim tygodniu. Również może to być pokrywka i łyżka lub butelka 

plastikowa z kaszą, grochem w środku. 

4. Prosimy dziecko, aby opowiedziało „Gdzie zabrałoby rodzinę” – co by tam robili – 

wymyślanie własnego opowiadania. 

5. Rodzic przygotowuje zdjęcie na którym jest cała rodzina. 

Wspólnie oglądają zdjęcie, rodzic prosi dziecko aby  dziecko wymieniło kogo widzi na nim. 

prosi o: 

- podanie imion 

- powiedzenie kto kim jest, 

- kogo widzi po lewej stronie, 

- kogo widzi po prawej stronie, 

- kto jest nad np. tatą, 

- kto jest w środku, 

- kto jest obok np. mamy. 

6. Składanie obrazków z części- odczytywanie liter, sylab, wyrazów i cyfr.  

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/10/puzzle-cyfrowe-i-

literowe-rodzina.pdf 

7. Rodzinna czytanka-dzieci 6-letnie zachęcamy do samodzielnego czytania, dzieciom 5-

letnim czytamy tekst, w miejscu obrazka robimy pauzę i zadaniem dziecka jest „przeczytać” , 

czyli podać nazwę obrazka. 

https://ztorbynauczycielki.pl/wpcontent/uploads/2020/05/RODZINNA-CZYTANKA.pdf  

 

 

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/10/puzzle-cyfrowe-i-literowe-rodzina.pdf
https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/10/puzzle-cyfrowe-i-literowe-rodzina.pdf
https://ztorbynauczycielki.pl/wpcontent/uploads/2020/05/RODZINNA-CZYTANKA.pdf


28 05 20r. – czwartek. 

 

1. „Co słychać w domu” – zagadki słuchowe. 

Dziecko wsłuchuje się w odgłosy domowe i odgaduje co je wywołało np. lanie wody z kranu, 

odgłos odkurzacza, kroki domowników, przesuwanie krzeseł , praca w kuchni, płacz dziecka 

przybijanie gwoździa, itp.  

2.„Które przedmioty  należą do mamy, a które do taty.  

Rodzic przygotowuje obrazki  i podpisy do nich.         

Rodzic prosi dziecko o wskazanie obrazków, które mogą bardziej pasować do taty/ lub mamy.  

Uwaga różne przedmioty mogą należeć do różnych osób. Gdy dziecko wskaże przedmiot , 

prosimy aby go nazwało, podało głoskę jaką się rozpoczyna i na jaką kończy. Następnie 

wyszukuje podpis i układa go pod obrazkiem. 

https://www.dla-dzieci.com.pl/kolorowanki/kolorowanki_sprzety-

Kolorowanki_sprzety_odkurzacz.html 

https://www.kolorowe-obrazki.pl/kolorowanki-tulipany/ 

https://www.kolorowe-obrazki.pl/kolorowanki-bmw-m6/ 

https://dzidziusiowo.pl/dla-dzieci/kolorowanki/przedmioty/2660-szczotka-do-wlosow 

https://dzidziusiowo.pl/dla-dzieci/kolorowanki/przedmioty/2653-garnek 

https://www.dla-dzieci.com.pl/kolorowanki/kolorowanki_narzedzia-

Kolorowanka_narzedzia__wiertarka.html 

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/wrzesien/dzien-chlopaka/krawat1/ 

https://pl.dreamstime.com/ilustracji-teczka-rysunek-image43063188 

3. Zabawa ruchowa – „Podskocz , jeśli usłyszysz głoskę…”. 

Rodzic wyjaśnia dziecku, że ma podskoczyć , kiedy usłyszy wyraz rozpoczynający się głoską 

np. „m”. np: 

- mama- podskok 

- buty – dziecko stoi nieruchomo. 

Można  głoski dowolnie zmieniać, zliczać punkty,  a po zakończonej zabawie dziecko podaje 

ilość zdobytych punktów na palcach. 

 

4. „Moja wesoła rodzinka” – słuchanie piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc 

Rodzic zachęca do wysłuchania piosenki i policzenia ile razy występuje w niej słowo – 

mama. Rodzic omawia z dzieckiem, każdą zwrotkę piosenki, dziecko opowiada o 

wskazanych członkach rodziny. 

 

„Moja wesoła  rodzina”  

 

My rodzinę dobrą mamy, 

zawsze razem się trzymamy! 

https://www.dla-dzieci.com.pl/kolorowanki/kolorowanki_sprzety-Kolorowanki_sprzety_odkurzacz.html
https://www.dla-dzieci.com.pl/kolorowanki/kolorowanki_sprzety-Kolorowanki_sprzety_odkurzacz.html
https://www.kolorowe-obrazki.pl/kolorowanki-tulipany/
https://www.kolorowe-obrazki.pl/kolorowanki-bmw-m6/
https://dzidziusiowo.pl/dla-dzieci/kolorowanki/przedmioty/2660-szczotka-do-wlosow
https://dzidziusiowo.pl/dla-dzieci/kolorowanki/przedmioty/2653-garnek
https://www.dla-dzieci.com.pl/kolorowanki/kolorowanki_narzedzia-Kolorowanka_narzedzia__wiertarka.html
https://www.dla-dzieci.com.pl/kolorowanki/kolorowanki_narzedzia-Kolorowanka_narzedzia__wiertarka.html
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/wrzesien/dzien-chlopaka/krawat1/
https://pl.dreamstime.com/ilustracji-teczka-rysunek-image43063188
https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc


I choć czasem czas nas goni, 

my jak palec jednej dłoni! 

 

Ref.  Mama, tata, siostra, brat 

         i ja – to mój mały świat! 

         Dużo słońca czasem grad- 

         to wesoły jest mój świat! 

 

Mama zawsze kocha czule, 

ja do mamy się przytulę, 

w bólu, żalu i rozterce, 

bo ma mama wielkie serce! 

             Ref.  Mama, tata, siostra, brat… 

               Z tatą świetne są zabawy, 

               z nim świat robi się ciekawy! 

               Tata ma pomysłów wiele, 

               jest najlepszym przyjacielem! 

 

              Ref. Mama, tata, siostra, brat… 

                Gdy napsocę i nabroję, 

                siedzę w koncie, bo się boję! 

                Tata skarci, pożałuje, 

                a mamusia pocałuje! 

 

              Ref.  Mama, tata, siostra, brat… 

 

              Kiedy nie ma taty, mamy, 

              wszyscy sobie pomagamy! 

              I choć sprzątać nie ma komu, 

              jest wesoło w naszym domu! 

 

            Ref. Mama, tata, siostra, brat… 

Ucząc się słów i melodii przez powtarzanie piosenki, dziecko może tańczyć w dowolny 

sposób. 

5. Zabawa skojarzeniowa – „Dom to….” 

Rodzic rozpoczyna zdanie – Don to…. a dziecko go kończy, mówiąc z czym mu się 

dom kojarzy. Wszystkie odpowiedzi są dobre, szanujemy pomysły dziecka. 

6. Odczytywanie globalne wyrazów, głoskowanie- Dziecko głośno odczytuje poniższe 

wyrazy, Rodzic mu pomaga. Dzieli wyraz na sylaby. Następnie wymienia kolejne głoski w 

słowach. Określa, czy głoska jest spółgłoską czy samogłoską. Pod schematami słów zaznacza 

miejsca samogłosek czerwonymi kartonikami, a spółgłosek niebieskimi.  



 

 

Źródło: PaniMonia 

 

7. Zabawy ruchowe z rodzicem 

- Dziecko i rodzic , leżą na plecach na dywanie, licząc do 5 podnoszą nogi do góry , 

(wyprostowane w kolanach)-5 powtórzeń. 

- leżenie na brzuchu – patrzymy przez lornetkę, licząc do 5- 5 powtórzeń 

- siadamy naprzeciwko siebie, kolana ugięte, stopy złączone  z rodzicem, trzymamy się za 

ręce i przeciągam na swoją stronę. 

- kucamy - licząc do 5 podnosimy się aż na palce z rękami w górze – 5 powtórzeń 



- przysiad, kolana szeroko rozstawione, ręce oparte na dywanie , licząc do3 – podskok( jak 

żabka) – 5  powtórzeń.  

 

 

29. 05. 20r. – piątek. 

 

1. „Jedziemy z rodzicami na wycieczkę” – rozpoznawanie głosek w słowach. 

Dziecko wraz z rodzicem maszeruje po dywanie, na przemiennie mówią co zabiorą na 

wycieczkę i uzasadniają swój wybór:  Zabieram na wycieczkę…… 

- koc – bo można na nim usiąść, wyraz koc rozpoczyna się głoską „K” 

- bułkę-  

- plecak- 

- klocki- itp. 

 

„Piknik z rodziną” – rozmowa z dzieckiem z wykorzystaniem ilustracji. 

 

Źrodło; Internet - Freepik 

Rodzic oglądając ilustracje – na pikniku, tłumaczy co to jest piknik ( wspólne z rodziną 

zabawy i spożywanie posiłku na świeżym powietrzu).  Pyta co trzeba zabrać na piknik:  burza 

mózgów – dziecko wylicz np. koc, jedzenie, owoce, kubek, talerzyki, serwetki , sok, piłkę, 

skakankę itp.  Rodzic słuchając dziecka zwraca uwagę na zasady bezpieczeństwa w czasie 

pikniku – pilnowanie się rodziny, jedzenie i picie tylko tych produktów polecanych przez 

rodzinę, zrywanie owoców za zgodą rodziców, zachowanie bezpiecznej odległości podczas 

kontaktu ze zwierzętami, używanie kremu z filtrem, noszenie nakrycia głowy. 

 



2. Zabawa sensoryczna – „Co mam w koszyku?” 

Rodzic przygotowuje koszyk, jak nie ma  to miskę lub garnek i wkłada do niego: jabłko, 

banan, kubek, papierowe talerzyki, łyżeczkę, małą piłkę, maskotkę. Zakrywa pojemnik 

chustką. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie za pomocą dotyku jakie cechy ma dany 

przedmiot. A także powiedzenie co to jest.  

3. Zabawa matematyczna – „Przygody na pikniku”. 

Rodzic przygotowuje liczmany, mogą to być guziki, klocki , kredki itp. – 10 sztuk. Następnie 

wyciąga z kosz piknikowego jeden przedmiot np.: jabłko i układa zadanie na temat: Na piknik 

zabrałem 3 jabłka . A  moja koleżanka przyniosła jeszcze 2 .  To ile mamy razem jabłek?  

Dziecko układa liczmany dodaje i odejmuje w zakresie 10. Układamy kilka takich zadań, a 

może dziecko też wymyśli jakieś zadanie.  

4. „Pamiątka z pikniku” – zabawa badawcza. 

Rodzic przygotowuje masę solną- mąka, sól, olej,  wszystko wymieszać na jednolitą gęstą 

masę ,2 talerzyki  papierowe, listek kwiatka, guzik, wykałaczkę, plastikowy widelec, łyżeczkę 

itp. Dziecko wykleja talerzyk grubą warstwą masy solnej, a następnie odciska na niej swoje 

skarby aby sprawdzić jakie wzory powstają Ogląda kształt i wielkość odcisków.  Na drugim 

talerzyku  tworzy  kompozycje własnego pomysłu. Prace pozostawia do wyschnięcia.  

5. Zabawa z elementem rzutu – „Gra w piłkę” . 

Można wykorzystać małą piłeczkę ale bezpieczniejsze będzie wykonanie kulek  z papieru 

gazetowego. Taką kulkę można: 

- podrzucać, 

- rzucać do wybranego celu np. kosz, miska. 

- rzucać w parz z rodzicem 

- dmuchać po stole, biurku. 

 

6. „Nasze ulubione piosenki” 

Rodzic odtwarza  poznane piosenki, przypomina słowa. Dziecko może tańczyć  lub je 

ilustrować w sposób dowolny.  

7. Masażyk- IDZIE PANI, WIETRZYK WIEJE . Dziecko zwrócone jest plecami. 

 

Idzie pani: tup, tup, tup, 

(Na przemian z wyczuciem stukamy w jego plecy opuszkami palców wskazujących) 

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk, 

(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 jego plecy wszystkimi palcami) 

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup, 

(klepiemy dziecko po plecach dłońmi złożonymi w „miseczki”) 

a grad w szyby łup, łup, łup. 

(lekko stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści) 

Świeci słonko, (gładzimy wewnętrzną stroną dłoni ruchem kolistym) 

wieje wietrzyk, (dmuchamy we włosy dziecka) 

pada deszczyk.([z wyczuciem stukamy opuszkami palców w jego plecy) 

Czujesz dreszczyk? (leciutko szczypiemy w kark) 

 

Oglądanie  filmu pt.; ,,Ja  i  moja rodzina’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=WecjIzN-WME 

 

Dodatkowe propozycje:  

 Labirynt- zanieś kwiaty mamie- https://www.kidopo.com/wp-

content/uploads/2011/05/mothers-day-maze.pdf 

 Kwiaty dla mamy- gra memory- https://przedszkouczek.pl/wp-

content/uploads/2020/04/KwiatoweMemory.pdf 

 Rysowanie po śladzie bukietu dla rodziców- https://przedszkouczek.pl/wp-

content/uploads/2020/04/BukietDlaRodzicow.pdf 

 12 pomysłów na spędzenia czasu z dzieckiem w domu- https://parenting.pl/z-

dzieckiem-w-domu-12-pomyslow-na-zabawy-bez-telewizora 

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

wiersze-relaksacyjne 

 Zabawy z zakrętkami- https://www.schwytanechwile.pl/2019/03/eduwtorki-pywajaca-

rywalizacja-i.html 

 

 Opracowanie: Renata Juras, Marta Różycka 
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