
 

 

 

 

 

 

Dzień dobry BIEDRONKI!   

 W tym  tygodniu, naszym tematem,  ze względu na obchodzony 

 26 maja Dzień Mamy będą oczywiście „Moi rodzice”. 

Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali nam swoje zdjęcia z pracami!   

Przypominamy, że zamieszczane ćwiczenia są propozycjami, w realizacji 

których, należy uwzględnić chęci i możliwości swojego dziecka. Nie należy 

zapominać o spacerach i czasie spędzonym na zabawach na świeżym 

powietrzu. MIŁEGO DNIA. 
 

25.05.2020 (poniedziałek) 

Temat tygodnia: 

„Moi rodzice”. 

Temat dnia: „Moja mamusia” 
 

1. Karta pracy, cz. 4, s. 50. 

 -  Nauka rymowanki ( z pomocą rodzica). 

  - Czytanie ( w miarę możliwości dziecka) wypowiedzenia umieszczonego na górze ramki i 

wyrazu na dole. 

-  Pisanie swojego imienia po wyrazie ja. Rysowanie po śladach serduszek. 

-  Rysowanie portretów – mamy i taty.  

 

3. Słuchanie wiersza L. Marjańskiej „Jak rysować tatę”. 

 Tatę wielkiego rysować trzeba, 

 choćbyś rysować miał cały dzień. 

 Niech jak szczyt góry sięga do nieba, 

 niech jak dąb rzuca ogromny cień. 



 

 Tata podobny jest do olbrzyma, 

 co na ramionach cały dom trzyma. 

A że jest droższy ci od skarbu,  

namaluj tatę złotą farbą. 

 

4.  Ćwiczenia poranne  

• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych – Dzieci rosną. Dziecko swobodnie porusza się po 

pokoju ( podskakuje, truchta) . Na hasło Małe dziecko – dziecko wykonuje przysiad, a gdy 

usłyszy hasło Dziecko rośnie – powoli prostuje się, aż do wspięcia na palce. 

 • Skłony  - Witamy gości. Dziecko poruszają się po pokoju w rytm tamburynu ( lub dowolnej 

muzyki). Podczas przerwy w grze wykonuje fantazyjny ukłon na powitanie odwiedzających go 

gości.  

• Zabawa z elementem skoku – Dzieci – do przedszkola. Dziecko swobodnie maszeruje po 

pokoju w różnych kierunkach. Na hasło Dzieci – do przedszkola, skokami z nogi na nogę 

przemieszcza się do wyznaczonego miejsca i siada skrzyżnie. 

 • Zabawa uspokajająca – Mały świat. Dziecko rytmicznie maszeruje dookoła  i powtarza 

rymowankę: Tata, mama, siostra, brat (na każde słowo jedno klaśnięcie) i ja (zatrzymanie i 

wskazanie na siebie) – to mój mały świat. 

 

5. Moja mamusia – ćwiczenia w czytaniu. 

 

 -  Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 90. 

 • Nauka rymowanki fragmentami, metodą ze słuchu. 

 • Rozmowa na temat rymowanki: 

 − Czyje święto się zbliża?  

− Co mają dzieci dla mamusi według słów rymowanki?  

 

-  Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 91.  

•  Czytanie przez pary dialogu ( dziecko – w miarę swoich możliwości i rodzic ) 

 

6. Ćwiczenia gimnastyczne  - zachęcamy do ćwiczeń zawartych w linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA 

 

7.  Karta pracy, cz. 4, s. 51. 

 

 • Czytanie (rozumiane jako zabawa z czytaniem, oswajanie dziecka z czytaniem) tekstu o 

zawodach rodziców Lenki.  

• Rysowanie rodziców w pracy. 

 • Rysowanie po śladach rysunków serduszek bez odrywania kredki od kartki. 

 

 Zabawa ruchowo-naśladowcza „Jak nasi rodzice”. Dziecko porusza się po pokoju w rytm 

dowolnej muzyki. Na hasło Tak jak mama – naśladuje czynności wykonywane przez mamę. Na 

hasło Tak jak tata – naśladuje czynności wykonywane w domu przez tatę. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA


Zapraszamy do osłuchania się z propozycjami piosenek dla mamy i taty ( może dzieci, nauczycie 

się refrenów i zrobicie niespodziankę rodzicom „śpiewającą” niespodziankę?) : 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=K4L7hvqBx-0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J. niemiecki: 

 

Wprowadzenie słówek:  

 

-    meine Mutter ( czyt. maine muter)  - moja mama 

 

 

 

 

                 - mein Vater  (czyt.: main fater)– mój tata 

https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs
https://www.youtube.com/watch?v=K4L7hvqBx-0


 
 

- meine Familie ( czyt.: maine familie)– moja rodzina 

 

 

 

Dziecko powtarza słówka, wskazuje właściwe ilustracje, stara się zapamiętać znaczenie słówek. 

 

Udanego dnia! 



 

26.05.2020 (wtorek)                                           

Dzień dobry!  

Temat dzisiejszy: „Pomagamy w domu”  

(PS.: KOCHANE DZIECI!  Właśnie dziś obchodzimy wielkie święto – świętują je wszystkie mamusie, czyli 

jest to ….. DZIEŃ MAMY! W przedszkolu na pewno obchodzilibyśmy ten dzień bardzo miło, radośnie i 

uroczyście jako DZIEŃ  MAMY I TATY  , którego święto przypada w kalendarzu już niebawem. 

  W tym roku wygląda to nieco inaczej, lecz mimo to, mamy nadzieję, że każdy z Was 

przygotuje swoim rodzicom jakąś miłą niespodziankę : na pewno uszczęśliwią ich życzenia, całusy, 

uściski, zaśpiewana piosenka czy samodzielnie zrobione laurki np. serduszko, którego sposób 

wykonania  zamieszczony jest poniżej . Nie zapominamy oczywiście o  grzeczności w tym dniu  –  taki 

prezent potrafi zrobić każdy z Was – powodzenia!) 
 

1. Słuchanie piosenki „Daj mi rękę, tato” 

https://www.youtube.com/watch?v=CSNSWO5cK3E 

 

I. Daj mi rękę tato. 

Już na dworze ciemno 

a ja się nie boję 

bo ty idziesz ze mną. 

Nawet z nocnych strachów 

nic sobie nie robię 

Strachy uciekają 

gdy jestem przy tobie. 

Ref.: Tato, tato, 

jak to dobrze, że 

jesteś zawsze blisko,                       

i że kochasz mnie. 

Tato, tato, 

nigdy nie smuć się 

i pamiętaj przecież, 

ja też kocham cię. 

II. Codziennie jesteśmy 
na długim spacerze 
Już mnie nauczyłeś 
jeździć na rowerze. 
I wiem, że mnie jeszcze 
nauczysz wszystkiego 
co mądre i dobre. 
I cieszę się z tego. 

Ref.: Tato, tato… 

III. O moich marzeniach 
nie powiem nikomu 
Chciałabym mieć tatę 
przez cały dzień w domu. 
Żeby ważne sprawy 
na później zostawił 

https://www.youtube.com/watch?v=CSNSWO5cK3E


i żeby się głośno 
śmiał i ze mną bawił. 

Ref.: Tato, tato… 

 
●  Rozmowa na temat piosenki, np.: 

- Dlaczego dziecko  niczego się nie boi? 

- Co robi razem z tatą?  

- Czego tata je nauczył? 

- Jakie są marzenia dziecka śpiewającego piosenkę? 

2. Karta pracy, cz. 4, s. 52. 

 Czytanie tekstu  ( w miarę możliwości dziecka )na temat wspólnego spędzania wolnego 

czasu. Rysowanie, jak dzieci spędzają wolny czas ze swymi rodzicami. 

 

3.  Ćwiczenia poranne  : 

• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych – Dzieci rosną. Na hasło Małe dziecko – dziecko 

wykonuje przysiad, a gdy usłyszy hasło Dziecko rośnie – powoli prostuje się, aż do wspięcia na 

palce. 

 • Skłony  - Witamy gości. Dziecko poruszają się po pokoju w rytm tamburynu ( lub dowolnej 

muzyki). Podczas przerwy w grze wykonuje fantazyjny ukłon na powitanie odwiedzających go 

gości.  

• Zabawa z elementem skoku – Dzieci – do przedszkola. Dziecko swobodnie maszeruje po 

pokoju w różnych kierunkach. Na hasło Dzieci – do przedszkola, skokami z nogi na nogę 

przemieszcza się do wyznaczonego miejsca i siada skrzyżnie. 

 • Zabawa uspokajająca – Mały świat. Dziecko rytmicznie maszeruje dookoła  i powtarza 

rymowankę: Tata, mama, siostra, brat (na każde słowo jedno klaśnięcie) i ja (zatrzymanie i 

wskazanie na siebie) – to mój mały świat. 

 

Możecie także  sprawdzić, czy nie pomylicie się w ćwiczeniach przy coraz szybszym tempie 

piosenki „Głowa, ramiona, kolana, pięty” 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 

4. Nasze domowe obowiązki   - Ćwiczenia w książce, s. 80.  

• Czytanie – z pomocą rodziców , nazw czynności, jakie w domu wykonuje mama, jakie tata, a 

jakie – dziecko. 

 • Wypowiedzi dziecka na temat czynności, jakie wykonuje w domu w ramach swoich 

obowiązków.  

 

 Zabawa ruchowo-naśladowcza  „Pomagam mamie i tacie”.  

Dziecko porusza się po pokoju odpowiednio do akompaniamentu dowolnej piosenki (marsz, 

bieg, podskoki). Na hasło Pomagam mamie i tacie, naśladuje czynności, jakie wykonuje, 

pomagając rodzicom.  

5. Ćwiczenia w książce, s. 81.  

Liczenie, ile tulipanów kupiła Lena, ile gerber – Ania i ile róż – Mikołaj.  

 

6. Wykonanie pudełeczka dla mamy.  

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


-  Zabawa „Moja mama lubi… Moja mama nie lubi…” 

Dziecko kończy zdania, podając sytuacje, zachowania, potrawy, które jego mamy lubi i 

których nie lubi. 

7. Wykonania pracy (Wyprawka plastyczna nr 21). 

 • Kolorowanie rysunku serduszka. Ozdabianie pudełka według własnego pomysłu.  

• Wycięcie siatki pudełka. Zaginanie wzdłuż linii przerywanych.  

• Smarowanie klejem zakreślonych miejsc. Sklejanie pudełka. 

 (Dziecko wręcza mamie pudełeczko w dniu jej święta) 

 
 

8 . Zabawa ruchowa z elementem równowagi –„ Podwieczorek dla rodziców”.  

Dziecko porusza się po pokoju przy nagraniu spokojnej muzyki. Trzyma talerzyk deserowy, a na 

nim – kubeczek jednorazowy. Stara się , aby kubeczek jak najdłużej się nie przewrócił. 

9. Karta pracy, cz. 4, s. 53. 

 Liczenie kwiatów w wazonach. Wpisywanie odpowiednich liczb do zapisów działań. 

Odczytywanie ukrytych wyrazów. Pisanie po śladach liter. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) J. niemiecki: 

Wprowadzenie zwrotów : 

Meine Mutter heiβt …. (czyt.: Maine muter haist) – moja mama ma na imię… 

Mein Vater heiβt …(czyt.: main fater haist) – mój tata ma na imię … 
 

Dziecko powtarza zwroty, uzupełnia je o imiona rodziców. 

 
Możecie pokolorować obrazek „Meine Familie” 

Miłego Dnia!  



                                                                                                                                         

27.05.2020r. (środa) 
 

     Zabawy przy piosence „Dziękuję mamo, dziękuję tato” 

 
1.Karta pracy, cz. 4, s. 54. Określanie, dokąd idą rodzice Mikołaja. Rysowanie 

ich drogi. 

 

2.Zabawa Nogi, ręce, głowa. Dziecko porusza się po pokoju zgodnie z rytmem 

wystukiwanym na tamburynie czy innym instrumencie lub wyklaskiwanym 

przez rodzica (rodzeństwo). Na przerwę w grze i hasło „nogi” – podskakuje 

obunóż w miejscu. Podczas kolejnej przerwy i na hasło „ręce” – klaszcze w 

dłonie. Na hasło „głowa” zatrzymuje się i porusza głową w prawą i lewą stronę. 

 

 II Zabawy przy piosence „Dziękuję mamo, dziękuję tato” 
 

1. Słuchanie piosenki https://youtu.be/j09kDRPi3tE 

 

1.Uczyliście mnie chodzić, uczyliście mnie mówić, 

jak się zachowywać 

jak zwracać się do ludzi. 

Ja mogę na Was liczyć, 

wiem że mi pomożecie 

najlepszych mam rodziców 

na całym wielkim świecie. 

Ref: 

Dziękuje mamo, dziękuje tato 

za każdą zimę, za każde lato 

dziękuje mamo, dziękuje tato 

za to że macie dla mnie czas 

bardzo kocham Was! 

 

2. A najpiękniejsze chwilę 

są kiedy mnie tulicie 

dajecie mi buziaki 

idziemy tak przez życie 

co mogę dla Was zrobić? 

jak mogę się odwdzięczyć? 

jesteście w moim sercu 

będziecie w mej pamięci 
 

Ref: Dziękuje mamo, dziękuje tato…. 
 

https://youtu.be/j09kDRPi3tE


2.  Rozmowa na temat piosenki. 

− O czym śpiewa dziecko, czego nauczyli go rodzice? 

 - A czego ciebie nauczyli rodzice? 

− Za co dziecko dziękuje rodzicom? 

      -   A za co ty dziękujesz swoim rodzicom? 

     −   Jakie są najpiękniejsze chwile dla dziecka -autora piosenki ? 

– A jakie są dla ciebie najpiękniejsze chwile? 

– Jakie pytania zadaję dziecko sowim rodzicom? 

– Jak ty możesz się odwdzięczyć swoim rodzicom? 

 

3. Spróbuj zaśpiewać refren piosenki swoim rodzicom. Jeśli potrzebujesz, 

posłuchaj jeszcze raz i zaśpiewaj. Oczywiście możesz spróbować zaśpiewać całą 

piosenkę. 
 

4. Karta pracy, cz. 4, s. 55. Oglądanie obrazków. Ocenianie zachowania dzieci 

względem rodziców. Kolorowanie okienek z wybranymi odpowiedziami. 

 

5. Zabawa ruchowa „Jak bije moje serce?” 

 Dziecko kładzie dłoń po lewej stronie klatki piersiowej tak, aby wyczuło 

uderzenia swojego serca. Następnie biega, podskakuje  w dowolnych kierunkach 

do chwili, aż usłyszy hasło Stop. Gdy się zatrzyma, znów układa dłoń na sercu i 

sprawdza, jak bije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.05.2020 (czwartek) 

Dzień dobry! 

Temat dzisiejszy: „Matematyczne słodkości” 

 
 1. Karta pracy, cz. 4, s. 56.  

Kończenie kolorowania bukietu dla mamy. Mówienie tekstu z rodzicem, klaszcząc. 

 

2. Ćwiczenia poranne – zachęcamy do pobudki z piosenką: 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo. 

 

 

3. Zabawa dydaktyczna „Dodajemy cukierki” – zachęcamy do zabawy z dodawaniem, a 

przykład zawarty jest w linku: 

 https://www.youtube.com/watch?v=VL7s-ENTyXo 

 

 

4. Ćwiczenia w książce, s. 83. 

 Czytanie ( w miarę potrzeby z pomocą osoby dorosłej)  tekstu zadania. Udzielanie odpowiedzi 

na pytania. 

 

5.  Zabawa ruchowa „Tyle samo”.  

Rodzic  pokazuje kartoniki z cyframi, a dziecko wykonuje tyle czynności, ile wskazuje 

pokazywana cyfra. Przykładowe czynności: podskoki, przysiady, skłony, pompki… 

 

6.  Słuchanie wiersza W. Chotomskiej „Dobra wróżka”.  

Jeszcze śpi cały dom, 

 tata śpi, dzieci śpią.  

Jeszcze sen nie chce wyjść  

z ciepłej kołdry,  

a tu już pachnie chleb, 

 a tu już mleko jest, 

 dobra wróżka powiedziała nam:  

– Dzień dobry! Mamo, mamo, 

 dobra wróżko, coś powiemy ci na uszko:  

– Wróżysz nam dobre dni, 

 umiesz w śmiech zmienić łzy, 

 ciepłe sny niesiesz nam do poduszki, 

 w oczach masz słońca blask 

 i od burz chronisz nas.  

Nawet w bajkach nikt nie znajdzie 

 lepszej wróżki! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
https://www.youtube.com/watch?v=VL7s-ENTyXo


Rozmowa na temat wiersza  

− Co mama robi rano, gdy jeszcze wszyscy śpią?  

− Dlaczego mama to dobra wróżka? 

 

7. Słuchanie opowiadania A. Onichimowskiej  „Warkoczyk”: 

 

– Nie wszyscy muszą być jednakowi – wzruszył ramionami mój tatuś, kiedy opowiedziałem mu, 

co zdarzyło się w przedszkolu. I po chwili spytał: 

 – A tobie też nie podoba się mój warkocz? 

 – Nie wiem – wyjąkałem. – Chyba mi się podoba – dodałem niepewnie. 

 – Tylko, że się za nami oglądają. I czasem się śmieją. I teraz już wiem, dlaczego. 

 – Dlaczego? – spytał tatuś.  

– No, bo panowie nie noszą warkoczy – wyjaśniłem. 

 – Dlaczego? – powtórzył z uśmiechem tatuś. 

 – Bo warkocze noszą dziewczyny – wypaliłem. – A ja bym nie chciał wyglądać jak dziewczyna. 

– A uważasz, że ja wyglądam jak dziewczyna? – roześmiał się. Pogłaskałem go po warkoczyku 

i też się roześmiałem. No, nie. Tego o moim tatusiu w żadnym razie nie dałoby się powiedzieć. 

– To po co nosisz warkoczyk? – nie dawałem jednak za wygraną. – I kolczyk w uchu?  

– Bo to wydaje mi się zabawne – powiedział tatuś. – I jest modne. 

 – Ale ty przecież nawet nie grasz na gitarze. Ani na bębnie. Ani na niczym innym – 

przypomniały mi się zarzuty pani w przedszkolu.  

– Co właściwie robisz, tatusiu? – zaciekawiłem się.  

– Jestem matematykiem – wyjaśnił. 

Powlokłem się do swojego pokoju i zacząłem budować z klocków lego dźwig, ale całkiem mi to 

nie szło. Myślałem ciągle o tym, co przydarzyło mi się w przedszkolu.  

Zaczęło się od tego, że pani kazała nam narysować swoich rodziców. I ja narysowałem tatusia 

z warkoczykiem. Wtedy pani zaczęła się śmiać i powiedziała, że coś mi się pomyliło i żebym 

dorysował ten warkoczyk mamusi. Chociaż wie, że moja mamusia ma krótkie włosy – 

przychodzi po mnie do przedszkola i pani ją zna.  

Odpowiedziałem, że wcale się nie pomyliłem i że mój tatuś tak właśnie wygląda. Wszystkie 

dzieci przestały rysować i słuchały, co mówimy, i niektóre okropnie się śmiały. Michał 

powiedział nawet, że mam dwie mamusie, a żadnego tatusia. I bardzo to się wszystkim 

spodobało. Nawet pani się śmiała. Spytała mnie wtedy, czy mój tatuś gra w jakimś zespole i 

była zdziwiona, kiedy powiedziałem, że nie. Że na niczym nie gra i chodzi normalnie rano do 

pracy.  

 A w domu gotuje.  

To już chyba zupełnie niepotrzebnie dodałem, bo znów to się wydało bardzo śmieszne. 

Dopiero, jak Agata krzyknęła, że jej tatuś też gotuje, trochę się uspokoili.  

Już trzeci raz zaczynałem budować dźwig i wciąż coś mi nie pasowało. Wtedy wszedł tatuś, 

usiadł koło mnie na dywanie i pomógł mi znaleźć właściwy klocek. 

 – Słuchaj, Kuba – powiedział. – Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, że możesz mieć przeze 

mnie kłopoty. Bardzo to poważnie zabrzmiało i poczułem się całkiem dorosły. 

 – E tam, nie przejmuj się – pocieszyłem go. 

– Jeśli ci na tym zależy, zetnę włosy i zlikwiduję ten kolczyk – dodał jak gdyby nigdy nic, a mnie 

aż zatkało.  

– Chciałbyś? – spytał jeszcze po chwili. Wzruszyłem ramionami i powiedziałem, z trudem 

powstrzymując uśmiech: 



 – Coś ty, tato. Nie wszyscy muszą być jednakowi. 

 

Rozmowa na temat opowiadania: 

 − Czy każdy tatuś musi być taki sam? 

 − Czy znasz tatusiów, którzy gotują w domu?  

− Czy mają długie włosy? 

 − Czy ważny jest wygląd tatusia, czy to, że jest dla was dobry i was kocha?  

 

Wyjaśniamy, że każdy człowiek ma prawo wyglądać jak chce, robić co chce, byleby to nie 

zagrażało innym osobom. 

 

 8. Karta pracy, cz. 4, s. 57. 

 Kończenie ozdabiania krawatów i muszek według wzoru. Rysowanie po śladach liter. 

 

9. Karta pracy, cz. 4, s. 58. 

 Próby czytania zadań. Ilustrowanie ich. Wpisywanie odpowiednich liczb i znaków. Czytanie 

działań i udzielanie odpowiedzi na pytania. 

 

Zabawa ruchowo-naśladowcza „Jak nasi rodzice”. Dziecko porusza się po pokoju w rytm 

dowolnej muzyki. Na hasło Tak jak mama – naśladuje czynności wykonywane przez mamę. Na 

hasło Tak jak tata – naśladuje czynności wykonywane w domu przez tatę. 

 

 

J. niemiecki: 

 

Alles Beste zum Muttertag!  

- Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki! 

 

Alles Gute zum Vatertag!  
 -  Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Taty 

 

Dziecko powtarza życzenia, stara się je zapamiętać. Składa życzenia Rodzicom  

w dniu Ich święta. 



Pokoloruj obrazek dla Rodziców według kodu. 



                                                                                                                    

29.05.2020r. (piątek) 

 

 

                                    Ćwiczę z mamą , ćwiczę z tatą 

 

Proszę otworzyć poniższe linki. Dzisiaj wraz dziećmi możecie poćwiczyć i 

pobawić się. Rozwijanie sprawności ruchowej w atmosferze zabawy jest bardzo 

ważne, szczególnie w tym trudnym dla wszystkich czasie. Taka forma spędzania 

wolnego czasu jest świetnym rozwiązaniem i sprawi zarówno dzieciom, jak i 

Państwu dużo radości.  Zapraszam do zabawy: 

 

https://youtu.be/ufXXXnQ1hiM 

 

https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/videos/2604869443173474/ 

 

Na zakończenie proponuję, w ramach odpoczynku, wykonanie zadań w 

książkach. 

 

1. Karta pracy, cz. 4, s. 59. Rozwiązywanie krzyżówki. Nazywanie obrazków i 

naklejanie w odpowiednich miejscach liter tworzących ich nazwy. Odczytanie 

hasła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ufXXXnQ1hiM
https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/videos/2604869443173474/

