
ŚRODA 27 MAJA 2020 

Temat: Album rodzinny. 
 

1. Zabawa Podróż z mamą. 

Zapraszamy dziecko na wyprawę: 

- rowerami – dziecko leży na dywanie na plecach i naśladuje pedałowanie; 

- pociągiem – ustawiamy się z dzieckiem w rzędzie (dziecko stoi przed nami, trzymamy je     

za ramiona) i biegamy po pokoju naśladując pociąg; 

- samolotem – dziecko rozkłada wyprostowane ręce w bok i biega po sali; 

- balonem – ustawiamy się z dzieckiem w kole, podajemy ręce, stajemy na palcach                  

i przykucamy. 

 

2. Praca w karcie pracy. 

3-latki 

 

4-latki 

karta pracy cz. 2, s. 48 

Dziecko: 

- rysuje na kartce swoją rodzinę. 

Dziecko: 

- czyta wyrazy z osobą dorosłą; 

- rysuje członków własnej rodziny; 

- nazywają członków rodziny Olka; 

- wymieniają członków własnej rodziny. 

 

3. Zachęcam do zabawy z piosenką Rodzina paluszków. 

https://www.youtube.com/watch?v=dhZdM0HM0Z4 

 

4. Zabawa Kwiatki dla mamy i taty. 

Dziecko rysuje kwiaty zgodnie z instrukcją wiersza. 

 

A. Maćkowiak 

Kwiatek 

Dziecko: 

Od kółeczka zaczynamy, rysuje kółko, 

wokół niego płatki damy. rysuje wokół koła płatki, 

A łodyga? Kreska długa. rysuje kreskę w dół od środkowego koła, 

Wierzę w ciebie, to się uda!  

Teraz listki raz, dwa, trzy. rysuje listki w dowolnych miejscach na łodydze. 

Pokoloruj wszystko ty!  

 

5. Zestaw zabaw ruchowych. 

- „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. 

 

Pozdrawiam, 

Magdalena Mrozek 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dhZdM0HM0Z4


 

RELIGIA 

Temat: Kocham moją mamę. 

 
Na pewno wczoraj złożyłeś życzenia swojej mamie z okazji Dnia Matki. Narysuj - najładniej 

jak potrafisz portret swojej mamy. Po bokach możesz narysować kwiaty lub serca dla mamy. 

Możesz także powycinać je, np. z gazety, i wkleić. 

 

ks. Witold Gromadzki 
 


