
 

 

W ostatnim tygodniu maja zapraszamy do dalszej zabawy pod hasłem  

„ Święto Rodziców". 

Z tej okazji pragniemy złoŜyć Rodzicom najserdeczniejsze Ŝyczenia. 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nasze propozycje: 

 

   PONIEDZIAŁEK – 25.05.2020 
   
    I. Gimnastyka poranna.  
          Pomoce: apaszka od mamy lub kawałek bibuły.  

 
*  „Zbieramy kwiaty" .  

 Dziecko maszeruje w róŜne strony. Na sygnał rodzica wykonuje skłon - naśladuje 
zrywanie kwiatów i układanie z nich bukietów. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 
 
          * „ Na rowerek z tatą" .  
Dziecko kładzie się na plecach na dywanie. Unosi nogi i wykonuje nimi 
naprzemienne ruchy, naśladując jazdę na rowerze. 
 
          * „ Czarujemy kwiaty dla rodziców" . 
Dziecko bierze apaszkę lub kawałek bibuły. Zwija ją i trzyma w prawej, zaciśniętej dłoni. Następnie 
bardzo powoli rozluźnia ucisk - "kwiat się rozwija". Dziecko przekłada apaszkę do lewej dłoni i 
powtarza ćwiczenie. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.  
 

* „ Na spacerze" . 
Dziecko maszeruje po obwodzie dywanu. Wykonuje głęboki wdech nosem i długi wydech ustami. 

Z okazji Święta Waszego  

śyczenia wszystkiego najlepszego: 

Niech kaŜdy dzień dostarcza radości 

I uśmiech zawsze w sercach gości, 

Niechaj problemy Was omijają, 

A wszyscy bardzo Was kochają. 

Bo jak nikt inny na świecie, 

Wy na to zasługujecie! 

 KRASNOLUDKI 



      
      
 
 " Zdjęcia z rodzinnego albumu" –  
 wspólne oglądanie rodzinnych fotografii.  
 
Wypowiadanie się na temat swojej rodziny oraz 
okoliczności wykonania zdjęć. UŜywanie nazw 
określających stopień pokrewieństwa, np. siostra, brat, 
babcia, dziadek, wujek, ciocia 
Opisywanie wyglądu członków rodziny. Przeglądanie się w 
lustrze, próby odpowiedzenia na pytanie: "Do kogo jestem 
podobny?".  
          

 

 

    II 1." Dla mamy i taty" - słuchanie wiersza A.Widzowskiej.  
 
           
                                                                       

          
   
  
        
 
        Rodzic zadaje  dziecku pytania:  
 
    

       Kim są dla dziecka mama i tata?  

 Jak moŜna nazwać jednym słowem te osoby? 

 
Zabawa „SY- LA- BY”  - dziecko dzieli słowa na sylaby  mama, tata, rodzice  
jednocześnie klaszcząc. Podaje liczbę sylab. ( 4-5 latki)  
 

 Zabawa  „Głoski”  – dziecko wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę w  prostych słowach  

podanych przez rodzica  (5- latki) – mama, tata.  
Podaje równieŜ przykłady słów (mogą to być przedmioty znajdujące się w otoczeniu 
dziecka) zaczynających się  na głoskę  m, t  i kończących się na a . 

Jest jedyna na świecie –  
nigdzie lepszej nie znajdziecie  
Z nią moŜna bawić się, uczyć i śmiać 
przy niej nic złego nie moŜe się stać. 
(mama) 

ZAGADKI 

Wszystko zrobić potrafi w domu. 
 O tajemnicach nie powie nikomu. 
Często z nim w piłkę noŜną gramy  
i bardzo, bardzo go kochamy. 
 (tata) 



   

          Rozmowa na temat wiersza. 
Rodzic pyta dziecko: "Co dzieci z wiersza obiecują z okazji święta mamy i taty?". Rodzic wyjaśnia 
dziecku znaczenie słowa "święto". Odnajduje i pokazuje w kalendarzu "Dzień Matki" i "Dzień Ojca". 
   

     Taniec „Siemiokroczek”       https://www.youtube.com/watch?v=O-4Pq1CYrtI  
 
A teraz czas na wspólną rodzinną zabawę 
 przy muzyce. 
   

 

 

 

 

      KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 42.   

 
„Dla mamy i taty” 

Z okazji święta Taty i Mamy                                      tata trenuje małych pływaków. 

dziś uroczyście wam obiecamy:                                Lecz nikt przez pasy sam nie przechodzi 

codziennie sprzątać swoje zabawki,                          ani do wody w morzu nie wchodzi! 

nigdy nie spadać z wielkiej huśtawki,                       Od taty wiemy duŜo o świecie: 

od mamy nigdzie się nie oddalać,                             Ŝe trzeba czapkę zakładać w lecie, 

groźnych zapałek szust! nie zapalać.                        Ŝe się obcego pieska nie głaszcze, 

Więcej nie zjemy kwaśnych jabłuszek,                     bo czasem groźnie otwiera paszczę. 

bo wtedy zawsze boli nas brzuszek.                          I na kontakty uwaŜać mamy, 

Gdy zobaczymy gdzieś muchomora,                         więc się od prądu z dala trzymamy! 

to go nie zerwie Ŝaden przedszkolak!                       Czytacie bajki, gdy księŜyc świeci, 

Będziemy grzeczni i przyrzekamy                             rano buziaczkiem budzicie dzieci,  

słuchać uwaŜnie taty i mamy.                                  a choć psocimy czasem troszeczkę, 

Wyszorujemy ząbki starannie                                  to wciąŜ jesteśmy Waszym Słoneczkiem, 

 i nie będziemy wariować w wannie.                       Bo z rodzicami jest zawsze lato, 

 Mama nas uczy drogowych znaków,                      kochana Mamo, kochany Tato! 



KARTA PRACY (4-LATKI) 
 

To rodzice Olka i Ady. Powiedz jacy są twoi rodzice 
 

    
 



 
2. Prezenty dla bliskich "Portrety moich rodziców" - malowanie farbami.  
 
Pomoce: kartka w kolorze białym (format A-3 lub A-4), ołówek, kolorowy papier, klej, farby, pędzel. 
 
Rodzic zadaje pytanie:  
"Co jest potrzebne do wykonania zdjęć?". 
Informuje, Ŝe dawniej, kiedy nie było 
aparatów fotograficznych, wygląd ludzi 
utrwalano na obrazach. Wyjaśnia jak 
wygląda "portret".  Proponuje dziecku 
wykonanie portretu rodziców. Zwraca 
uwagę, aby dziecko zachowało w portrecie 
znaki szczególne danej osoby, to znaczy: 
kolor włosów, oczu, fryzurę itd. Rodzic 
informuje, Ŝe przy tworzeniu  portretu 
powinno uwzględnić wszystkie 
podstawowe elementy, z których składa się 
głowa i twarz człowieka. Następnie 
pomaga dziecku narysować ramkę. Dziecko wykleja ramkę kolorowym papierem(wydzieranka). Po 
wykonaniu ramki do obrazu, dziecko maluje wewnątrz kartki portret rodziców. 
 

 

          Zabawa ruchowa "Zdjęcie mamy i taty" . 
Dziecko biega w pomieszczeniu. Na sygnał, dziecko podchodzi do rodzica i wykonuje zdjęcie na 
niby. Zabawę powtarzamy kilka razy. 
      
 III Zabawa " Hokus - pokus" .  
Dziecko wymyśla, w jakie miejsca chciałoby się przenieść ze swoimi rodzicami i co tam chciałoby 
wspólnie z nimi robić - gdyby miało czarodziejską róŜdŜkę. 

Projektowanie i konstruowanie czarodziejskiej róŜdŜki , według pomysłu dziecka, wybranych 
klocków. Wymyślanie czarodziejskich zaklęć, którymi dziecko wyczarowałoby coś miłego dla swoich 
rodziców. 

Zabawa ruchowa "Jak nasi rodzice". 
Dziecko biega w róŜnych kierunkach. Na hasło "Jak mama" - dziecko naśladuje czynności 
wykonywane przez "mamę". Na hasło "Jak tata" - czynności wykonywane przez "tatę", 
hasło "Dzieci rosną" - powoli prostuje się aŜ do wspięcia na palce. Zabawę powtarzamy kilka razy.  
 
 
          KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 43. 

 

 

 

 



KARTA PRACY (4-LATKI) 
 

Obejrzyj obrazki. Powiedz co robią Olek i  Ada z rodzicami. Opowiedz jak ty 
spędzasz wolny czas z rodziną. 

 

Dokończ kolorować rysunki serc wg wzoru. 
 
 
 
 



      WTOREK- 26.05.2020     
 
      I " Szczęście" - zapoznanie z treścią wiersza K.Datkun - Czerniak.  
  

         

Dziecko określa z pomocą rodzica, co autorka wiersza nazywa szczęściem. Dziecko wypowiada się, 
co dla niego jest szczęściem, kiedy ono jest szczęśliwe. Rodzic podkreśla znaczenie posiadania 
rodziny, bliskich i przyjaciół.  
 
        Zabawa "Dzieci rosną".   
Dziecko biega w róŜnych kierunkach. Na hasło "Małe dzieci" dziecko wykonuje przysiad. Gdy 
usłyszy hasło "Dzieci rosną" - powoli prostuje się aŜ do wspięcia na palce.  
 
 II 1. " Prezenty dla rodziców" - zabawy matematyczne. Rozwiązywanie zadań tekstowych. 
         
       - Kiedy dajemy komuś prezent?  

        - Z jakiej okazji moŜna dać prezent mamie lub tacie? 

        - Jakim prezentem moŜna sprawić przyjemność mamie? 

        - Jak myślisz, co tata chciałby dostać w prezencie? 

      * Pomoce: papierowe kwiatki z tygodnia "Łąka w maju", 2 kartki. 
 Rodzic układa przed dzieckiem 2 kartki. Na jednej kładzie 2 kwiatki, na 
drugiej 4 kwiatki  (5-latki), oraz na jednej 1 kwiatek, a na drugiej  
3 kwiatki (4-latki). 
 
Rodzic mówi: "Z okazji Dnia Mamy mama Ady i Olka dostała kwiaty. Od Ady dostała  
2 kwiatki (1 kwiatek -młodsze dzieci), a od Olka 4 kwiatki (3 kwiatki - młodsze dzieci).  
         - Ile kwiatków dostała od dzieci?". 

        - Ile kwiatów dostała mama od Ady? 

        - Ile kwiatów dostała mama od Olka? 

        - Ile kwiatów dostała od Ady i Olka razem? 

Dziecko przelicza wszystkie kwiaty i podaje rozwiązanie. 
 
    

 
Szczęście to:                                               Szczęście to wszystko, co jest dookoła: 

- uśmiech taty i mamy                                ludzie, drzewa, przedszkole i szkoła. 

- spadające z drzewa kasztany                  Szczęście mam - gdy nie jestem sam! 

- zimne lody w gorący czas                       Szczęście, Ŝe jestem tu na ziemi, 

- udany rysunek                                         pomiędzy ludźmi bliskimi. 

- i gdy ktoś chwali nas. 



 
 
   * Pomoce: klocki. 
Tata Ady i Olka dostał w prezencie czekoladki. Od Olka dostał 3 czekoladki (5-latek układa klocki) i 
od Ady dostał 3 czekoladki oraz 2 czekoladki (dzieci młodsze) i 2 czekoladki. Ile ma czekoladek? 
Dziecko przelicza klocki i podaje rozwiązanie. 
 
      * Pomoce: klocki. 
 Z okazji Dnia Mamy i Taty, rodzice kupili 6 pączków (5-latek układa klocki).  Ada i Olek zjedli aŜ 4 
pączki (5-latki). Ile pączków zostało? Dziecko przelicza klocki, które pozostały.    
 
        KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 44, 45 

…………………………………………………………………………………………………………… 

KARTA PRACY (4-LATKI) 
Rysuj krawat i apaszkę po śladzie. Powiedz komu moŜna Wręczyc w prezencie 
krawat, a komu - apaszkę. 

 



   2. A teraz czas na GIMNASTYKĘ DLA SMYKA.  
 
 Domowy tor przeszkód   https://www.youtube.com/watch?v=3RVfgZk-VLs 
 
     III " Jak pomagam swojej mamie, swojemu tacie" - rysowanie kredkami.   
          
Dziecko rysuje na temat "Jak pomaga swoim rodzicom".  
 
             
  
                 
                                                             
                                  
  
    
 
 
 
 
 
 

    ŚRODA-27.05.2020 
 
       I . " Mój wymarzony dom"  
 - rysowanie wymarzonego domu.          
  
 Zabawa "Dokończ zdanie" .  
     * W moim domu lubię... 
    * Mój dom jest dla mnie...itp. 
Następnie dziecko rysuje wymarzony dom.  

 

Zabawa "Chowanie oczu".  
   

 

 

 

 

 

          

 

 

Teraz połóŜ się na plecach. 

Podnoś wymienione przeze 

mnie części ciała: 

         - Podnieś dłoń.  

         - Podnieś stopę. 

         - Podnieś kolano. 

         - Podnieś łokieć. 

         - Podnieś całą nogę. 

         - Podnieś głowę. 

 

Spróbuj schować wymienione części ciała 

tak, aby ich nie było widać. 

         - Schowaj najpierw oczy. 

         - Jak moŜesz schować swoje stopy? 

         - Schowaj wszystkie palce u rąk. 

         - Schowaj kolana. 

         - Schowaj obie dłonie. 

         - Jak moŜesz schować swoje plecy? 

         - Schowaj swoje zęby. 

         - Czy moŜesz schować swoje nogi?  

         - Schowaj swoje włosy. 

 Zabawy kulinarne w kuchni 

Wspólne upieczenie ulubionego ciasta lub 

ciasteczek. 



 

 

 

 

 

 

 

 

    II 1. " Dzień Taty" - rozmowa na temat wiersza B.Kosmowskiej. 
 

          
  Rozmowa na temat wiersza: 
- O jakim święcie mówiła mama z wiersza?    

- O co prosiła mama swoje dzieci? 

- Jakie pomysły na wyprawienie święta tacie miał Krzyś? 

- Co dzieci chciały zrobić wspólnie? 

- Dlaczego na koniec mama posmutniała i zamyśliła się?  

 

Teraz spróbuj podnieść 

dwie części ciała naraz: 

         - Podnieś obie ręce. 

         - Podnieś oba kciuki. 

         - Podnieś obie stopy. 

         - Podnieś oba łokcie. 

Teraz postaraj się wykonać trudne 

ćwiczenia: 

          - Podnieś stopę i rękę. 

          - Podnieś kolano i głowę. 

          - Podnieś kciuk i duŜy palec u nogi 

           - Dziś Dzień Taty - mówi mama.                           Potem - wyścig rowerami! 

           - Czy pomysły jakieś macie?                                 My niestety go przegramy. 

           Nie wypada, abym sama                                      Dla zwycięzcy są nagrody 

           wyprawiała święto tacie...                                   - choćby Ani pokaz mody. 

            

        Krzyś uśmiecha się do mamy.                                  No i zanim tata zaśnie, 

     - Mamy z Anią świetne plany!                                    poczytamy tacie baśnie...       

       Po śniadaniu, na trzepaku,                                      Krzyś i Ania są szczęśliwi. 

        będzie popis akrobatów.                                        - To się dzisiaj tatuś zdziwi! 

                                                   Tylko mama zamyślona, 

                                                   trochę smutna jak nie ona... 

                                                   Wreszcie wzdycha głośno na to: 

                                                   - TeŜ bym chciała dziś być...tatą!  



 Zabawa ruchowa "Myjemy z tatą samochód".  

Dziecko biega w pomieszczeniu. Na hasło rodzica: 
"myjemy samochód", dziecko zatrzymuje się -   naśladuje 
mycie samochodu i spłukiwanie go wodą  
z wiadra. Zabawę powtarzamy kilka razy. 
 
  KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 46, 47.   

 

     2. Zabawy z piosenką    https://www.youtube.com/watch?v=-hHjXK0ZOeQ 

             Dziecko dowolnie tańczy przy piosence "Piosenka dla mamy i taty" 

  III " Bawimy się razem" - zabawa dziecka z członkami rodziny. 
             Dziecko zaprasza do wspólnej zabawy mamę, tatę, brata, siostrę lub innego członka rodziny. 
( np. klocki, gry planszowe , taniec do ulubionej muzyki …) 

             KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 48.    

            CZWARTEK- 28.05.2020  
 
          I " Pomocna dłoń" - ozd  abianie swojej dłoni.  
Rodzic pomaga dziecku odrysować dłoń na kartce. Dziecko ozdabia 
kredkami "pomocną dłoń", która ma przypominać, o konieczności 
pomagania rodzicom w drobnych pracach w domu.  
              

" Piosenka dla mamy i taty" . 

             1. Znów jestem większa,                                         2. Znów jestem większy,  

                znów jestem starsza.                                              znów jestem starszy. 

                Mam ładną buzię                                                    Mam silne ręce   

                i ładne włosy.                                                          i długie nogi. 

                Codziennie rosnę,                                                   Codziennie rosnę, 

                czy ty to widzisz?                                                   czy ty to widzisz? 

                KaŜdego dnia                                                          KaŜdego dnia    

                zmieniam się.                                                          zmieniam się.   

                                                    Ref. Moje małe serce, 

                                                 kocha ciebie bardzo mocno. 

                                                 Moje małe serce, 

                                                         kocha ciebie zimą, wiosną. 

                                                Moje małe serce, kocha was. 

                                                       Mamo, Tato bardzo kocham Was. 



Zabawa ruchowo - naśladowcza "Co robi mama?".   
Dziecko porusza się w róŜnych kierunkach. Na hasło rodzica kolejno naśladuje podane przez niego 
czynności: czesanie, pranie, odkurzanie, prasowanie itp.  

 
 
             KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 49. 

 II 1. " Co robimy w wolnym czasie?" - rozmowa na temat wiersza J.Koczanowskiej  
„Mama i Tata" . 

                             

 Rozmowa na temat wiersza:  

              - O jakich osobach była mowa w wierszu? 
              - Kim dla dzieci są mama i tata?  
              - Za co kochamy mamę i tatę? 
              - Co robimy z rodzicami?  
              - Za co dzieci dziękują rodzicom? 

Mama i Tata 

Mama i Tata to świat nasz cały,                              loty huśtawką, prawie do słońca, 

 ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,                  oraz cierpliwość, co nie ma końca. 

 to dobre, czułe, pomocne ręce                                Kochana Mamo, Kochany Tato, 

 i kochające najmocniej serce.                               dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 

 To są wyprawy do kraju baśni,                             Ŝe nas kochacie, Ŝe o nas dbacie 

 wakacje w górach, nad morzem, na wsi,              i wszystkie psoty nam wybaczacie 



   Zabawa ruchowa "Zrób tyle samo".  
 Rodzic wypowiada nazwy czynności i pokazuje kartoniki z kropkami. Dziecko wykonuje tyle razy 
czynność, ile jest kropek na kartoniku. Przykładowe czynności: pływanie, bieganie, podskoki, skłony, 
jazda na rowerze (w leŜeniu na plecach z uniesionymi nogami), przysiady ...itd. 
 
              KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 50, 51.  

 2. „ Mama"  - zabawy językowe.  
             
  * Zabawy językowe ze słowem „ mama".  Tworzenie zdrobnień. 
Dziecko wymienia zdrobnienia od słowa "mama", np.: 
mamusia, mateńka, mamulka. 
               
* Poszukiwanie określeń przymiotnikowych   

„Jaka jest mama?" . 
 Dziecko opisuje mamę za pomocą określeń 
przymiotnikowych, np.: czuła, troskliwa, cierpliwa, 
serdeczna. 

               
* Układanie zdań. 
 Rodzic prosi, aby dziecko ułoŜyło zdania, w których znajdzie 
się słowo "mama", np.  
"Moja mama ma długie włosy", 
 "Moja mama lubi czekoladę" itp.  
               
                Zabawa "Rób tak jak ja".  
Dziecko wykonuje dowolne ruchy, mama je naśladuje. Potem następuje zmiana ról. 
 
   III Masa Ŝ " List do mamy" .   
 
Dziecko z rodzicem siada w siadzie skrzyŜnym, jeden za drugim. Najpierw rodzic robi masaŜ na 
plecach dziecka. Później zamieniają się miejscami. 
 
      

    

 

 

 

 

 
  
 

Kochana mamo (rysujemy serce i wykrzyknik). 

Uśmiechnij się do mnie wesoło, (rysujemy uśmiech) 

 zróbmy razem duŜe koło. (rysujemy koło) 

 Poskacz ze mną w kałuŜy, ("chlapiemy" plecy paluszkami) 

 szczególnie po wielkiej burzy. (rysujemy błyskawicę) 

 Narysujemy razem słonie, (powoli kroczymy wewnętrzną stroną dłoni) 

 małe Ŝółwie, moŜe konie. (szybko z wyczuciem stukamy dłońmi     

                                           zwiniętymi w pięści) 

  Piękny bukiet zrobię sam (rysujemy kwiatka) 

   i w prezencie Tobie dam. (przytulamy dziecko siedzące przed nami) 



   PIĄTEK- 29.05.2020   
 
             I.  Zabawa "Pieczenie ciasta"  
 
Dziecko naśladuje czynności wykonywane podczas przygotowywania ciasta.  
                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
              Zabawa "Rodzic zmęczony, rodzic wypoczęty" . 
 
Dziecko siedzi w siadzie skrzyŜnym, ręce trzyma na kolanach. Na hasło: "Rodzic zmęczony", 
wykonuje luźny skłon tułowia w przód. Na hasło: "Rodzic wypoczęty" - prostuje tułów, głowę trzyma 
prosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lewą rękę wyciągnij przed siebie i zegnij w łokciu  

(w ten sposób trzymasz przed sobą naczynie). 

- Ucierasz składniki na ciasto kręcąc prawą ręką 6 razy 

 (5-latki), 4 razy (4-latki). 

- Otrzepujesz ręce z mąki 6 razy (5-latki), 4 razy (4-latki). 

- Prawą ręką sięgnij za lewe ramię, weź jajko, rozbij je 

o ramię, wlej jajko do naczynia i wyrzuć  skorupki przez  

lewe ramię. 

- Wbij jeszcze jedno jajko prawą ręką i ostatnie lewą. 

- Zagnieć ciasto 6 razy (5-latki) i 4 razy (4-latki). 

- Wsyp do ciasta bakalie. 

- WłóŜ ciasto do piekarnika.  

- Ozdób ciasto kremem (dziecko składa dłonie w piąstki, jedna na 

drugą, a palce rąk energicznie otwiera). 

- Gotowym ciastem poczęstuj rodziców.    



       II 1. " Pychotka dla mamy" - słuchanie opowiadania S.Karaszewskiego. 
              Pomoce: ksiąŜka (5-latki): s. 78 - 81. 

  

 
 
 
- Zróbmy coś słodkiego dla mamy! - zaproponował Olek. 
  - Pychotkę - smakotkę! - klasnęła w ręce Ada. - A co zrobimy? 
  - Myślałem o upieczeniu ciasta...ale to trochę za trudne. Najpierw trzeba przygotować wszystkie 
składniki...ale nie wiem jakie! Mąkę, cukier, jajka...ale nie wiem ile. Potem wszystko trzeba długo  
mieszać. Dodawać rodzynki, migdały, proszek do pieczenia, droŜdŜe i jeszcze nie wiem co. Potem 
ciasto musi rosnąć, ale nie wiem jak długo. Potem trzeba nagrzać piekarnik - ale nie wiem, do jakiej 
temperatury. A potem trzeba piec, ale nie wiem, ile czasu. I nigdy nie wiadomo czy się spali, czy nie 
zrobi się zakalec, i czy w ogóle się uda. Nie, ciasto nie dla nas. 
- Jaka szkoda...- westchnęła Ada. 
- Ale wiesz co? MoŜna pychotkę - smakotkę upiec w lodówce! 
- W lodówce? Upiec? Raczej zamrozić! 
- Pamiętasz, jak ciocia na święta piekła sernik w lodówce? 
- Sernik? Tak! Był pyszny! 
- Nie trzeba mąki, nie trzeba jajek, nie trzeba droŜdŜy, nie trzeba proszku! 
- A co trzeba? 
- Kilka paczek biszkoptów na spód, kilka waniliowych serków z dodatkami na środek, a na wierzch - 
galaretka! 
 Pychotka - smakotka! Upiekła ją ciotka! - zawołała Ada. 
 - No to zabierajmy się do roboty! 
 Olek wyciągnął okrągłą blaszaną formę do tortu, postawił na stole. 
- Najpierw biszkopty! Wszedł na taboret, sięgnął do szafki po biszkopty. 
 - Ja ci pomogę ułoŜyć! Ada zajęła się układaniem biszkoptów na blaszce. 



 - Ada nie zajadaj! Ada, to nie wypada! - zawołał Olek, gdy jego siostrzyczka zaczęła chrupać 
biszkopty. 
- Od tego ciastkowania zgłodniałam! - powiedziała Ada. - I co? 
- MoŜe być! - ocenił wspólną pracę Olek. - A teraz musimy przygotować galaretkę owocową!  
 A potem ją ostudzić! Gdy będziemy galaretkę lać na sernik, nie moŜe być za gorąca!  
Olek podgrzał wodę w czajniku, wlał do salaterki, wsypał galaretkę w proszku i wymieszał. 
Proszek zamienił się w kolorowy płyn. 
- Wygląda całkiem nieźle - ocenił Olek. - Jak w akademii pana Kleksa! Ale przydałyby się jakieś 
dodatki. Wyciągnął z szafki puszkę z ananasami w kompocie i otworzył ją, plastry ananasów z 
kompotem wlał do galaretki. Jeden krąŜek został na dnie puszki. Ada wyciągnęła go i zajadała ze 
smakiem.    
 - Ada, nie wyjadaj! Ada, to nie wypada! 
 - Ale ja jestem głodna! 
- Jesteś łakomczuszek! Rozboli cię brzuszek! Poczekaj aŜ wszystko będzie gotowe! 
 Kiedy będziemy robić ser? - spytała Ada. 
- Ser znikł, a będzie sernik! - zaŜartował Olek, wyjmując serki waniliowe z lodówki. 
- Jeszcze rodzynki! - wyciągnął paczkę rodzynek z szafki. 
- Ja wyjmę serek z kubeczków, a ty wymieszaj go z rodzynkami - zaproponowała Ada. Przekładała 
serek metodą: jedna łyŜeczka serka do miski, jedna do buzi. 
- Ada, nie wyjadaj! Ada, to nie wypada! 
- Kiedy strasznie zgłodniałam! Kiedy Olek odwrócił głowę, chwyciła kilka rodzynek i wsadziła do 
buzi. 
- Ada, widziałem! Ada, to nie wypada! 
- Ale ja jestem głodna! - powiedziała Ada z pełną buzia. 
- Ty zawsze jesteś...nie głodna, ale łakoma! Zwykły obŜartuch! Jak będziesz tyle wyjadać, to...to 
będziesz gruba jak beczka! 
 Ada wzruszyła ramionami. 
Serek wymieszany z rodzynkami dzieci przełoŜyły do tortownicy, na podkład z herbatników. 
- Galaretka juz ostygła, chyba moŜna wylewać - ocenił Olek. 
- Trochę rzadka! - powiedziała Ada. 
- To nic, w lodówce zastygnie! 
Wylał na serek płynną galaretkę wymieszaną z kompotem ananasowym. 
 - A teraz do lodówki, niech się piecze! Olek włoŜył sernik do lodówki i zamknął drzwi. 
- Jak myślisz, Olku, czy juŜ upiekł się sernik? - spytała Ada po kilku godzinach. 
 - Chyba tak. PrzełoŜymy go na tacę! 
Olek wyjął sernik, postawił na tacy i zdjął boki tortownicy. Niestety, sernik zamiast trząść sie jak 
galareta, rozlał się na wszystkie strony jak rzadki kisiel, a na wierzchu jak meduzy, pływały plastry 
ananasa. Herbatniki całkiem rozmiękły, zamieniając się w papkę, i całość nie była sernikiem, tylko 
kolorową słodką breją. 
- I co teraz? - załamała ręce Ada. 
 - Zadzwonimy po pomoc! - krzyknął Olek. - A ty jeśli chcesz, moŜesz to wszystko zjeść! 
 - Nie mogę, powiedziała Ada - bo mnie mdli! 
 Olek chwycił komórkę i zadzwonił do babci. 
 - Witaj, Olku, miło, Ŝe dzwonisz! - usłyszał głos babci, a w tle głos dziadka. 
- Ja teŜ witam! - zawołał dziadek. 
- Babciu, dziadku, pomóŜcie! - zajęczał Olek. - Katastrofa! 
- Co się stało? - spytali dziadkowie. 
- Sernik nam się rozpłynął!  
- Jaki sernik? 
 - Pieczony w lodówce! Na Dzień Matki! 
 - Nic się nie martw! Przyjedziemy, pomoŜemy! I tak byliśmy umówieni na dzisiaj z waszymi 
rodzicami! 



Dziadkowie przyjechali z ogromnym tortem, który postawili na stole, tuŜ przed przyjściem rodziców. 
Gdy przyszli rodzice, Olek i Ada złoŜyli mamie Ŝyczenia z okazji Dnia Matki. Rodzice złoŜyli Ŝyczenia 
babci, która przecieŜ teŜ jest mamą, ale mamą taty. A potem wszyscy siedli do stołu i zjedli pyszny tort 
przygotowany przez dziadków. 
- A co to takiego? - spytała mama, odkrywszy w kuchni nieudaną pychotkę - smakotkę. 
- Och, chcieliśmy upiec sernik w lodówce... 
- Ale się nie udało? - uśmiechnęła się mama. - Nie szkodzi, następnym razem się uda 

 

 

  Rozmowa na temat opowiadania:  
- Co chcieli przygotować Olek i Ada dla mamy z okazji jej święta? 
- Jak skończyło się przygotowanie sernika? Dlaczego? 
- Kto pomógł dzieciom? 
- Z jakich jeszcze innych niespodzianek ucieszyliby się rodzice? 
 
           
   Zabawa "Rysujemy obrazek dla mamy i taty"  
 Dziecko stoi na jednej nodze, a drugą rysuje w powietrzu dowolny obrazek. Rysuje na przemian – 
prawą  i lewą nogą.  
               

KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 52, 53. 

 



KARTA PRACY (4-LATKI) 
 

Dorysuj kwiatom łodygi i li ście. Ozdób wazon. Powstanie piękny bukiet dla mamy. 
 

 

 



          2. "Bukiet dla rodziców" - praca plastyczna.  
    Pomoce: sylweta wazonu z kwiatami, 
kolorowa bibuła, klej kredki, flamastry. 

  

Rodzic pomaga narysować dziecku wazon z 
kwiatami. Kontury zaznacza flamastrami lub 
kredkami (taki kolor, w jakim będzie 
wyklejać).Następnie dziecko zwija w 
ruloniki bibułę i nakleja je na odpowiednie 
linie. Na zakończenie koloruje wazon. 

     

              
 
 
Zabawa "Rodzinna wycieczka rowerowa".  
 Dziecko biega w róŜnych kierunkach z wysokim unoszeniem kolan. Na hasło: "wycieczka", dziecko 
kładzie się na podłodze i naśladuje jazdę rowerem. Zabawę powtarzamy kilka razy. 
 
 
       III. Gimnastyka buzi i j ęzyka – ćwiczenia logopedyczne 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
" Niespodzianka dla rodziców" - dziecko porządkuje swój pokój (segreguje klocki wyciera kurze, 
układa ksiąŜki itd.) 
                                                 
„Wspólny taniec”  przy ulubionej muzyce. 
 

                  
                    SERDECZNIE WAS POZDRAWIAMY     

 
- całuski dla mamy (wargi mocno ściągnięte do przodu,  

lekko się  rozchylają) 

- szeroki uśmiech dla taty (mocne rozciąganie warg na boki) 

- obraz dla mamy (okręŜne ruchy języka wokół warg) 

- minki dla taty (dziecko pokazuje mimiką róŜne stany emocjonalne  

taty: smutek, radość, złość, zdziwienie).   


