
PIĄTEK 29 MAJA 2020 

Temat: To wszystko dla was, rodzice... 
 

1. Słuchanie wiersza. 

Zachęcam do odczytania dziecku wiersza. 

 
B. Szelągowska 

Jesteśmy razem! 

 

Zakwitły maki w ogrodzie. 

Mamie je podaruję. 

A siostra zrobi laurkę – 

sama ją namaluje. 

Ja tacie umyję samochód 

i zrobię to razem z bratem. 

Sam raczej bym nie dał rady - 

obydwaj kochamy tatę! 

Każdy zna takie słowo, 

ważne dla córki, dla syna. 

Oznacza miłość, wspólnotę… 

Jakie to słowo? 

RODZINA! 

 

Po przeczytaniu zachęcam do rozmowy z dzieckiem: 

- Co dziecko podaruje mamie? 

- Co dzieci zrobią dla taty? 

- Co to jest rodzina? 

- Co można zrobić miłego dla swojej rodziny? 

 

2. Praca w karcie pracy. 

3-latki 

karta pracy cz. 2, s. 17 

4-latki 

karta pracy cz. 2, s. 50-51 

Dziecko: 

- ogląda obrazki i mówi, co robią tata        

i mama Olka i Ady; 

- nakleja obok obrazków zdjęcia 

przedmiotów potrzebnych do wykonania 

danej czynności; 

- nazywa przedmioty przedstawione       

na zdjęciach i określa, do czego są 

potrzebne. 

Dziecko: 

- ogląda obrazki i mówi, co robią osoby 

na nich przedstawione; 

- nakleja pod obrazkami przedmioty 

potrzebne do wykonania danej czynności; 

- rysuje po śladach rysunku falbanki; 

- nazywa przedmioty i mówi, do czego są 

potrzebne. 

 

 

 

 



3. Kończenie zdań. 

Prosimy, by dziecko dokończyło zdania: 

- Lubię moją rodzinę, bo… 

- Z moją rodziną najbardziej lubię… 

- Moja rodzina to… 

 

4. Zabawy ruchowe. 

- „Pada, pada deszczyk” – dziecko biega swobodnie po pokoju – udając, że jest         

na łące. Na hasło: Pada deszczyk! kucają i zakrywają głowę – chowają się przed 

deszczem.  

- „Papugi” – wyznaczamy dziecku miejsce w pokoju, to klatka papugi. Na nasz 

sygnał, dziecko wychodzi z klatki i biega po pokoju udając, że jest papugą.               

Na ponowny sygnał wraca do klatki. 

- „Królicze skoki” – dziecko robi przysiad podparty. Na sygnał skacze – udając 

króliczki. 

 

Zachęcam do zabaw przy piosence Boogie woogie: 

https://www.youtube.com/watch?v=KeKgAM3oUVc. 

 

5. Oglądanie bajki Jaś i Małgosia. 

Zachęcam do obejrzenia bajki pt. Jaś i Małgosia: 

https://www.youtube.com/watch?v=IVHxw86ahjM&pbjreload=10. 

 

Pozdrawiam, 

Magdalena Mrozek
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