
Motylki

Temat tygodnia: Moja Rodzina
 

Kochane Motylki, Drodzy Rodzice dziękujemy 
za przesłane zdjęcia i zapraszamy do dalszej zabawy. 
Adres grupy: pp4motylki@interia.pl   

                  Pozdrawiamy 

Poniedziałek: Moja wesoła Rodzinka 

1. Motylki przywitajmy się znaną nam piosenką „Wszyscy są ...”

Wszyscy są, witam Was, 
zaczynamy już czas.
Jestem ja, jesteś Ty. 
Raz, dwa, trzy. 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 

2. Posłuchaj piosenki „Moja wesoła rodzinka”.
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4 

I  My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni.

Ref.: Mama, tata, siostra, brat
i ja-to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad
to wesoły jest mój świat!

II Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
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w bólu, żalu i rozterce,
bo ma mama wielkie serce! 

III Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem! 

IV Gdy napsocę i nabroję,
siedzę w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje! 

V Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu! 

*Odpowiedz na pytania:

-Co to jest rodzina? 
-Wskaż na ilustracji obok,
mamę i tatę od dzieci!
-Jak ma na imię Twoja 
Mama?
-Jak ma na imię Twój 
Tata?



3. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Lustro”.

Dobieramy się w pary, rodzic-dziecko
lub rodzeństwo-dziecko. 
Jedna osoba jest lustrem, 
druga przeglądającym się w lustrze.
Ćwiczenie polega na tym, że osoba, 
która gra rolę lustra, 
musi naśladować swojego partnera starając się wykonywać takie same gesty. 

4. „Co robi Mama?, co robi Tata?”
Zadaniem dzieci jest przyporządkować symboliczne ikony czynności do osób, które 
są za nie odpowiedzialne. 







Wtorek: Dzień Mamy

1. Posłuchaj wiersza „Bukiecik dla Mamy”.
Dziś dla Ciebie Mamo
Świeci słońce złote
Dla Ciebie na oknie
Usiadł barwny motyl

Dziś dla Ciebie Mamo
Płyną białe chmurki
A wiatr je układa
W świąteczne laurki

Dziś dla Ciebie Mamo
Śpiewa ptak na klonie
I dla Ciebie kwiaty
Pachną też w wazonie

Dzisiaj droga Mamo
Masz twarz uśmiechniętą –
Niechaj przez rok cały
Trwa to twoje święto 

*Kochane dzieci kto ma dzisiaj swoje święto? 

Tak, Wasza Mama.

Z tej okazji bardzo mocno uściskajcie, ucałujcie Swoją Mamę i 
zaśpiewajcie głośne „Sto lat”.



2. „Jesteś Mamo skarbem mym”.
Każdy przedszkolak zaprasza Mamusię do tańca w parach przy akompaniamencie 
muzyki. https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

3. „Laurka dla Mamy”.
Drogie Dzieci! 
Zrobimy piękną laurkę dla Mamy. Poproście o pomoc starsze rodzeństwo, tatę, lub 
dziadków. Pomalujcie swoją dłoń farbą na zielony kolor, następnie odciśnijcie ją na 
kartce papieru- tak powstała podstawa dla bukietu. Następnie wystarczy tylko 
przykleić kolorowe kwiaty, które pomogą Wam wyciąć dorośli.

Szablony
kwiatuszków. 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g




 4. „Uśmiech Mamy na medal”.
Pokoloruj pięknie medal „Dla Najcudowniejszej Mamy” i wręcz go Mamie.



Środa: Mama i Tata

1. Swobodna rozmowa na temat spędzania wspólnego czasu dziecka  
z rodzicami na podstawie ilustracji.





A Ty co lubisz 
robić z rodzicami 
w wolnym czasie? 



2. Zabawa muzyczno – ruchowa „Wygibasy z naszej klasy”. ZATAŃCZ 
ZYGZAKIEM.

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&list=PLh-
uyy44bPNrFVXi0_3iSvHMPLVPEIMht 

3. Dokończ portret Swojej Mamy i Swojego Taty. Dorysuj oczy, nos, usta, włosy. 
Pokoloruj obrazek.

MAMA

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&list=PLh-uyy44bPNrFVXi0_3iSvHMPLVPEIMht
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TATA

4. „Robimy pizzę”- masażyk na poprawienie nastroju.
Rodzice z dziećmi dobierają się parami, siadają jedno za drugim i wykonują palcami 
na plecach partnera czynności, o których mówi i pokazuje nauczyciel:

•sypiemy mąkę – przebiera opuszkami palców obu dłoni na plecach partnera,
•zgarniamy ja – brzegami obu dłoni wykonuje na plecach ruchy zgarniające,
•lejemy oliwę – rysuje palcem falistą linię, począwszy od karku, aż do dolnej części 
pleców
•dodajemy szczyptę soli, no może dwie, trzy – lekko, kilka razy, szczypie w plecy
•wyrabiamy ciasto – lekko ugniata plecy



•wałkujemy – porusza dłońmi zwiniętymi w pięści w górę i w dół pleców,
•wygładzamy placek – głaszcze plecy
•na wierzchy kładziemy pomidory – stuka w plecy dłońmi złożonymi w miseczki,
•krążki cebuli, oliwki – naciska palcem w kilku miejscach
•posypujemy serem i… – szybko muska po plecach opuszkami palców obu dłoni
•buch! do pieca! – przytula się do pleców dziecka,
•wyjmujemy i kroimy dla mamusi, dla tatusia…-naśladuje krojenie brzegiem dłoni
•a teraz polewamy keczupem – kreśli palcem linię z pętlami
•i… zjadamy, mniam, mniam, mniam – naśladuje gryzienie, chwytając plecy dłońmi

Czwartek: Podarunek dla Rodziców

1. „Dzieci – Rodzice- witamy się wybraną częścią ciała” – zabawa integracyjna.
Dzieci i Rodzice tańczą przy akompaniamencie muzyki. Na przerwę w muzyce i 
hasło „tworzymy pary” witają się ze sobą np. rękami, nosami, czubkami butów, 
łokciami, policzkami itd.
https://www.youtube.com/watch?v=cIzzYbKbNkA 

*Poranna gimnastyka 

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


2.  Utrwalamy nazwy części ciała.



3. „Motylki” podarunki dla Rodziców zrobione przez Was na pewno ich bardzo 
ucieszą. Możecie zrobić dla Mamy naszyjnik lub bransoletkę, a dla Taty krawat 
albo muszkę.

* Potrzebny Wam będzie makaron, sztywny sznurek albo cienka linka. 
Do kilku szklanek wlewamy ciepłą wodę, a następnie wsypujemy barwnik 
spożywczy lub wkładamy do wody kawałek odciętej bibuły szerokości około 3 cm. 
Gdy woda się zabarwi wrzucamy na kilka minut makaron „rurki”, a po zabarwieniu 
wykładamy makaron na szmatkę do wyschnięcia. Poprzez nawlekanie na sznurek 
makaronów tworzymy naszyjniki lub bransoletki.

* „Krawat i muszka”.
Ozdabianie wydzierankami z papieru (kółeczka, paski itp.) gotowych szablonów.







4. Ćwiczenie motoryki małej  i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
Wystarczy jakaś taca i do wyboru materiał sypki: piasek, kasza manna, lub mąka. 
Sypiemy tyle, by zakryć całe dno. Dogi Rodzicu pokaż dziecku jak prawidłowo 
prowadzić palcem po tacy, by powstały różne dzieła. Zacznijcie może od prostych 
kresek, powoli przechodząc do konkretnych kształtów a nawet rysunków. 



Piątek : Kwiaty dla mamy 

1. Zabawa plastyczna – „Rysujemy kwiatek”.

Pamiętacie?  Już kiedyś uczyliśmy się rysować kwiatek. Dziś przypomnij sobie tą 
zabawę jeszcze raz i narysuj  piękny kwiatek dla mamy.
  
Najpierw rodzic mówi wierszyk i rysuje kwiatek. Następnie dziecko  samodzielnie 
rysuje. 

                    Kwiatek 

W środku koło, na nim płatek,
drugi płatek, trzeci płatek,  czwarty płatek. 
Jeszcze kreska - łodyga - i jest kwiatek. 

2. Zabawa muzyczno- ruchowa przy piosence „Rośną sobie kwiatki”.

Zatańcz  przy akompaniamencie piosenki. Zaproś mamę do tańca. 
Piosenkę znajdziecie wpisując w wyszukiwarkę na you tube niżej podany link  

www.youtube.com/watch?v=9L4RS3kS9qc

3. Zabawa matematyczna – „Liczymy kwiatki”.

Popatrz na rysunki kwiatów znajdujące się w kołach na następnej stronie i odpowiedz 
na pytania :  
- Ile jest kół z kwiatami ?
- W jakich są kolorach?
- Ile kwiatów jest w czerwonym kole….niebieskim….żółtym….zielonym…?
- W którym kole jest najmniej kwiatów? W którym najwięcej?
- Kwiaty z którego koła podarujesz mamie ? Ile ich jest?

http://www.youtube.com/watch?v=9L4RS3kS9qc




Gdy pokolorujesz odpowiedz na pytania 

- Ile jest czerwonych kwiatków? A ile niebieskich? 
- Jakich  kwiatów jest więcej? 






