
Witam Was drogie przedszkolaki.  

1. Na początek mam dla Was łamigłówkę, po jej odgadnięciu dowiecie się o czym będziemy 

rozmawiać w tym tygodniu. Przyjrzyjcie się obrazkom. Z każdej nazwy wybierzcie 

pierwszą głoskę. Poproście rodzica o pomoc w zapisaniu na kartce pierwszych liter z 

każdego wyrazu, odczytajcie hasło.  

  

1.  

3.                     2.  

       4.               5.  

 

            6.                               7.  

 

HASŁO: 1 _ 2_ 3_ 4_ 5_ 6_ 7_  

Brawo! Rozwiązałeś hasło! 

 

2. Wspólnie z rodzicami pooglądaj rodzinne fotografie. Porozmawiaj na temat swojej rodziny 

używając nazw określających stopień pokrewieństwa, np.: siostra, brat, babcia, dziadek, 

wujek, ciocia oraz  na temat okoliczności wykonania zdjęć. Opisz wygląd członków 

rodziny. Odpowiedź w jaki sposób spędzasz czas z najbliższymi? 

 

Zapraszam Was także do obejrzenia filmu związanego właśnie z rodziną. Słuchajcie 

uważnie, spróbujcie rozwiązać zadania, które przygotowała autorka filmu. 
https://youtu.be/LAKgnWNLMlg  

 



3. Odpowiedź na poniższe pytania jest zaszyfrowana, posłuchaj pytań, spróbuj odgadnąć jakie 

wyrazy ukryły się w rozsypance literowej.  

- Syn mojej mamy i mojego taty to mój…        B  A  R  T 

- Siostra mojej mamy to moja…      C  O  I  C  A  I  

- Tata mojego taty lub mojej mamy to mój…      D  I  Z  D  A  K  E 

- Syn mojej Cioci to mój…       K Z U N Y  

- Córka mojego taty i mojej mamy to moja….     S O  I  T  S A R 

- Tata dla mojej prababci to jej…    W  U  K  N 

- Mama mojego taty lub mojej mamy to moja…      B  C  A  B  A  I 
 

4. Rodzic czyta wiersz. Dziecko słucha uważnie. 

J. Koczanowska Mama i Tata (Przewodnik Metodyczny Olek i Ada, BB+, cz.5) 

Mama i Tata to świat nasz cały, 

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały, 

to dobre, czułe, pomocne ręce 

i kochające najmocniej serce. 

To są wyprawy do kraju baśni, 

wakacje w górach, nad morzem, na wsi, 

loty huśtawką, prawie do słońca, 

oraz cierpliwość, co nie ma końca. 

Kochana Mamo, Kochany Tato, 

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 

że nas kochacie, że o nas dbacie 

i wszystkie psoty nam wybaczacie. 

5. Rozmowa na temat wiersza: 

O jakich osobach była mowa w wierszu? kim dla dzieci są mama i tata? za co kochasz mamę i tatę? 

za co chciałbyś podziękować rodzicom?. 

6. Odszukaj w kalendarzu daty: 26.05  - Dzień Mamy oraz 23.06 - Dzień Taty. Jak myślisz co 

według Ciebie oznacza słowo święto. W jaki sposób dzieci mogą podziękować rodzicom za 

ich miłość i opiekę?, czego chciałbyś/abyś życzyć swoim rodzicom z okazji ich święta? 

7. Ułóż zdania z wyrazami: mama, tata, babcia, dziadek, siostra, brat. 

8. Rozwiąż quiz „Czy znasz swoją mamę, swojego tatę?”. Rodzic czyta dziecku pytania, 

dziecko odpowiada.  

- Jaki program telewizyjny ogląda twoja (twój) mama (tata) najczęściej? 

- Jaki jest kolor oczu twojej (twojego) mamy (taty)? 

- Jaką potrawę najbardziej lubi twoja (twój) mama (tata)? 

- Ulubione zajęcie mojej (mojego) mamy (taty) to...? 

- Jakie ciasto twoim zdaniem udaje się mamie najbardziej? 

- Co twój tata robi najlepiej? 

- Jak mama (tata) odpoczywa? 

  



9.  Wykonaj z pomocą rodzica w swojej karcie pracy cz. 5, zadania ze strony 42- 43 oraz 46-

47, które możesz podzielić sobie na 2 dni. 

 

10. Pora się trochę poruszać, wykonaj ćwiczenia: 

 

Ćwiczenie z elementem skłonu – Zbieramy kwiaty dla mamy. 

Rodzic włącza dowolne nagranie muzyki. Dziecko maszeruje w różne strony chodząc po 

pokoju. Na przerwę w muzyce wykonuje skłon – naśladuje zrywanie kwiatów i układanie z 

nich bukietów. 

 

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Na rowerek z tatą. 

Dzieci kładzie się na plecach na dywanie. Unosi nogi i wykonuje nimi naprzemienne ruchy, 

naśladując jazdę na rowerze. 

 

Ćwiczenie z elementem równowagi – Herbatka dla taty. 

Dziecko trzyma w rękach tackę na której jest plastikowy kubek. Przechodzi wzdłuż 
wyznaczonej trasy starając się, aby kubek nie spadł – niesie herbatkę dla taty. Zabawę  
powtarzamy kilka razy.  

 

Zabawa ruchowa Zrób tyle samo. Rodzic przygotowuje kartoniki z kropkami. 

Rodzic wypowiada nazwy czynności i pokazuje kartoniki z kropkami. Dziecko wykonuje 

tyle czynności, ile jest kropek. Przykładowe czynności: pływanie, bieganie, podnoszenie 

ciężarów, jazda na rowerze (w leżeniu na plecach z uniesionymi nogami), poranna 

gimnastyka – podskoki, przysiady, skłony, pompki… itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Ania 

 

 

 

 



 

 

Ozdób kwiatka według wzoru. Pokoloruj obrazek. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


