
Witamy Was serdecznie w kolejnym
tygodniu. Tematem przewodnim na bieżący
tydzień będzie  Święto rodziców. W dalszym
ciągu zachęcamy do wysyłania zdjęć 
z waszych zajęć na nasze strony.
Pozdrawiamy cieplutko :)

Poniedziałek 25.05.2020

Temat dnia : Jaka jest moja mama, jaki jest mój tata

Ranek
Rodzic z dzieckiem wspólnie ogląda zdjęcia rodzinne. Rozmawiają na temat swojej 
rodziny oraz okoliczności wykonania zdjęć. Dziecko nazywa członków swojej 
rodziny, określa stopień pokrewieństwa. Wspólne rozmowy na temat : Jaka jest moja
rodzina?, W jaki sposób spędzamy czas z najbliższymi?. Osłuchanie z piosenką pt. „
Kocham Cię...”
https://www.youtube.com/watch?
v=IdxQW3jqYtA&list=PL7Lg168IaC6RISeC1o1ET4iUVNPxX5aEe&index=1 

Usiądź mamo przy mnie blisko

I posłuchaj tych słów,

Ty z pewnością wiesz to wszystko,

Jednak powiem to znów.

Kocham Cię Ti Amo je taime

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.

Kocham Cię Ti Amo je taime

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.

Popatrz mamo w moje oczy

Ujrzysz w nich miłość mą.



Nawet bardzo późno w nocy

Śpiewać będę Ci to.

Kocham Cię Ti Amo je taime

I nie pytaj mnie…

1 Zajęcie edukacyjne
Jacy są moi rodzice?- rozwiązywanie zagadek :

Jest jedyna na tym świecie-
nigdzie lepszej nie znajdziecie.
Z nią można bawić się, uczyć i śmiać,
przy niej nic złego nie może się stać (mama)

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

Rozmowa z dzieckiem: Jak można nazwać jednym słowem mamę i tatę ? ( rodzice)
Następnie dziecko dzieli wyrazy mama, tata, rodzice, na sylaby oraz głoski. 
 
Słuchanie wiersza pt. „ Dla mamy i taty”

Z okazji święta Taty i Mamy
dziś uroczyście wam obiecamy:
codziennie sprzątać swoje zabawki, 
nigdy nie spadać z wielkiej huśtawki,
od mamy nigdzie się nie oddalać,
groźnych zapałek szust! Nie zapalać.
Więcej nie zjemy kwaśnych jabłuszek,
bo wtedy zawsze boli nas brzuszek.
Gdy zobaczymy gdzieś muchomora,
to go nie zerwie żaden przedszkolak!
Będziemy grzeczni i przyrzekamy
słuchać uważnie taty i mamy.
Wyszorujemy ząbki starannie
i nie będziemy wariować w wannie.
Mama nas uczy drogowych znaków,
tata trenuje małych pływaków.
Lecz nikt przez pasy sam nie przechodzi
ani do wody w morzu nie wchodzi!
Od taty wiemy dużo o świecie:



że trzeba czapkę zakładać w lecie, 
że się obcego pieska nie głaszcze,
bo czasem groźne otwiera paszczę.
I na kontakty uważać mamy,
więc się od prądu z dala trzymamy!
Czytacie bajki, gdy księżyc świeci,
rano buziaczkiem budzicie dzieci,
a choć psocimy czasem troszeczkę,
to wciąż jesteśmy waszym Słoneczkiem.
Bo z rodzicami jest zawsze lato,
kochana Mamo, kochany Tato!

Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat wiersza.

Zabawa pt „ Moja mama jest…….” „Mój tata jest odważny ponieważ…...”

2 Zajęcie edukacyjne
Rodzic wyjaśnia dziecku znaczenie słowa portret. Informuje także, że przy tworzeniu
portretów powinien uwzględnić wszystkie podstawowe elementy, z których składa 
się głowa i twarz człowieka.
Rysowanie portretów mamy i taty. Dziecko rysuje mamę i tatę  (uwzględniając kolor 
włosów, długość włosów, kolor oczu) kredkami lub farbami  na dużej kartce A3 jeśli 
nie ma może być A4. Kartka powinna być ułożona poziomo. Przed rozpoczęciem 
pracy dziecko omawia wspólnie z rodzicem ich wygląd i rozmieszczenie na kartce. 
Rysuje ramkę wokół  kartki, następnie rodziców. Na zakończenie pracy ozdabia 
ramkę wg własnego pomysłu. 

Zajecie popołudniowe
Rzuty piłką w dal. Dziecko rzuca piłką do przodu trzymając ją obiema rękami. 
Następnie liczy krokami odległość rzutu. 

Karty pracy dla dzieci, które posiadają książki: Kp, cz 5, nr 42,43
Karty pracy dla dzieci, które nie mają książek poniżej:







Wtorek 26.05.2020

Temat dnia: Kwiaty dla mamy

Ranek

Zabawa rozwijająca spostrzegawczość pt. „ Znajdź taki sam kwiatek”
Dziecko segreguje kwiaty według: koloru i gatunku. Za każdym razem przelicza 
wszystkie kwiaty i pokazuje ich liczbę na palcach ( obrazki kwiatów poniżej).



1 Zajecie edukacyjne

Kwiaty dla mamy- zajęcia językowo-matematyczne

Rodzic czyta zagadkę:
Kto pogłaszcze i przytuli,
łzy ukoi, baśń opowie-
i kto kocha nas
nad życie?
No, kochani...Kto odpowie?( mama)

Zabawy językowe ze słowem mama.
Dziecko tworzy zdrobnienia  np. mamusia, mateńka, mamulka, oraz krótkie zdania, 
np. Moja mamusia robi najlepsze ciasto owocowe. Moja mama jest kochana. Moja  
mama……….. . Dzieli wyrazy w zdaniu na sylaby.

Ćwiczenie matematyczne: 
Do tej zabawy potrzebne będą obrazki kwiatów po 3 szt. z każdego rodzaju 
(czerwone tulipany, białe róże, pomarańczowe gerbery, fioletowe irysy lub zamiennie
klocki). Po wykonaniu każdego zadania dziecko liczy kwiaty lub klocki każdego 
gatunku i porównuje ich liczbę. Ustala których kwiatów (klocków) jest więcej, 
których mniej, a których tyle samo.

Rodzic czyta zdania:
1. Tata ściął z grządki 3 czerwone tulipany i 3 białe róże. Ile kwiatów razem ściął z 
grządki tata?
2. Zosia wręczyła mamie bukiet złożony z 3 róż i 2 gerber. Z ilu kwiatów składa się 
bukiet dla mamy?
3. Mama włożyła do wazonu 2 irysy i 1 gerberę. Ile kwiatów włożyła do wazonu 
mama?

2 Zajęcie edukacyjne

Ćwiczenia gimnastyczne. Zabawa ruchowa z elementem podskoku – Z wizytą.
Rodzic staje naprzeciwko dziecka. Wykonuje jakąś czynność a dziecko naśladuje tą 
czynność
Zabawa ruchowa z elementem równowagi- Podwieczorek u rodziców.
dziecko porusza się po pomieszczeniu przy nagraniu spokojnej muzyki z kawałkiem 
tektury lub talerzykiem papierowym na którym ma ustawiony kubeczek plastikowy 
lub klocek. Jeśli podczas poruszania się kubeczek  lub klocek przewróci się, zabawa 
się kończy. Do zabawy można zaprosić rodzeństwo lub resztę rodziny, wtedy będzie 
zabawa ciekawsza. :)
Zabawa rytmiczna-Koncert dla mamy z wykorzystaniem niekonwencjonalnych 
instrumentów.



Dziecko wybiera po dwa przedmioty ( garnki, pokrywki, drewniane łyżki, metalowe 
łyżki), następnie gra koncert dla mamy. 

Zajęcie popołudniowe
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu wg własnego pomysłu.

Certyfikat dla mamy (dwie wersje – od córki lub od syna) do wydrukowania poniżej







Karty pracy dla dzieci, które mają książki: kp, cz,5, nr 44,45
Karty pracy dla dzieci, które nie mają książek poniżej

Pokoloruj obrazek 





Środa 27.05.2020

Temat dnia: Mój kochany tatuś

Ranek

Zabawa ze światłem. Rodzic umieszcza na ścianie lub opiera o nią karton i włącza 
lampkę. Dziecko zajmuje miejsce przy ścianie tak, aby głowa dziecka znajdowała się 
na wysokości kartonu( nie spogląda w źródło światła). Następnie rodzic zaznacza 
mazakiem na kartonie lewy profil lub prawy profil dziecka, wykorzystując cień 
rzucany na arkusz papieru. Następnie następuje zamiana ról. Na koniec dziecko 
rozróżnia, który profil narysował sam, a który profil narysował rodzic ( lewy czy 
prawy). Rodzic wyjaśnia również dziecku znaczenie słowa profil.  

1 Zajęcie edukacyjne

Mój kochany tatuś – rozmowa na temat wiersza pt. „ Dzień Taty” połączona z 
wykonywaniem plakatu.

Rodzic czyta wiersz :

Dziś dzień Taty- mówi mama.
Czy pomysły jakieś macie?
Nie wypada, abym sama
wyprawiała święto tacie…
Krzyś uśmiecha się do mamy.
Mamy z Anią świetne plany!
Po śniadaniu, na trzepaku,
będzie popis akrobatów.
Potem- wyścig rowerami!
My, niestety, go przegramy.
Dla zwycięzcy są nagrody
choćby Ani pokaz mody.
No i zanim tata zaśnie,
poczytamy tacie baśnie…
Krzyś i Ania są szczęśliwi.
To się dzisiaj tatuś zdziwi!
Tylko mama zamyślona,
trochę smutna, jak nie ona…
Wreszcie wzdycha głośno na to?:
Też bym chciała dziś być … tatą!

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? Następnie rodzic pyta: Kiedy obchodzimy święto taty? 

Rodzic pokazuje obrazki mężczyzny w różnym wieku, pyta jak nazywamy mężczyzn
w różnym wieku, którzy wchodzą w skład naszych rodzin. Dziecko określa 
pokrewieństwo pomiędzy członkami rodziny. Rodzic prosi dziecko, aby obrazki 
mężczyzn ułożyło według kolejności od najmłodszego do najstarszego. Następnie 
dziecko opisuje wygląd wszystkich postaci. Rodzic pyta dziecko; za co kocha 
swojego tatę? Jak możemy okazać tacie swoją miłość? Co tata robi w domu? W czym
możemy pomóc tacie? Czy każdy tatuś musi być taki sam? Czy ważny jest wygląd 
taty, czy to, że jest dla was dobry i was kocha?. Dziecko wypowiada się swobodnie. 
Następnie dziecko wykonuje plakat dla taty według własnej inwencji twórczej.



2 Zajęcie edukacyjne
  
Zabawy z piosenką pt. „ Kocham Cię …..” (słowa do piosenki znajdują się w dniu 
25.05)
https://www.youtube.com/watch?
v=IdxQW3jqYtA&list=PL7Lg168IaC6RISeC1o1ET4iUVNPxX5aEe&index=1 

Zabawa wyrabiająca poczucie rytmu i koncentrację uwagi- Dokończ zdanie.
Rodzic wypowiada zdania w ustalonym przez siebie rytmie, dziecko je kończy.

Z mamą jeżdżę na rowerze,
tato mnie na ryby bierze.

Dziś dzień wolny się zaczyna,
na lody idzie cała rodzina.

Mama,tata, siostra, brat
to jest mój rodzinny świat.

Dziecko trzyma w ręku niekonwencjonalny instrument. Rodzic wypowiada wybrane 
zdanie, dziecko je kończy, następnie powtarza, równocześnie grając na instrumencie.

Zajecie popołudniowe

Zabawa konstrukcyjno-manipulacyjna plasteliną. Dziecko wykonuje babeczki z 
plasteliny dla mamy. Ozdabia je według własnej inwencji twórczej.

Karty pracy dla dzieci, które posiadają książki: kp,cz,5, nr 46,47,48
karty pracy dla dzieci, które nie posiadają książek, poniżej:







Dorysuj drugą połowę, pokoloruj obrazek



Czwartek 28.05.2020

Temat dnia: Nasze ulubione zabawy i sporty

Ranek
Zabawa na sylaby. Rodzic wymawia słowa, dzieląc je na sylaby, np. ska-cze-my, kla-
szcze-my, tu-pie-my, ma-sze-ru-je-my. Dziecko dokonuje syntezy sylab, wymawia 
słowa w całości, a następnie wykonuje odpowiednie czynności. 

1 Zajęcie edukacyjne

Dziecko słucha wiersza czytanego przez rodzica.

Mama i Tata

Mama i Tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce.
To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca,
oraz cierpliwość, co nie ma końca.
Kochana Mamo, kochany Tato,
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie
i wszystkie psoty nam wybaczacie.

Rozmowa na temat wiersza. Rodzic pyta dziecko: 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?

Składanie obrazka w całość. Do tej zabawy potrzebny będzie obrazek pocięty na 
części, który znajduje się poniżej. Dziecko koloruje obrazek, tnie po liniach a 
następnie składa w całość. 





2 Zajęcie edukacyjne

Zabawa z piłką w kole. Ćwiczenie chwytu i rzutu oburącz. Rodzic rzuca do dziecka 
piłkę i mówi imię członka rodziny. Dziecko łapie piłkę i mówi w co chciałoby się z 
nim pobawić. 

Zabawa ruchowa z elementem współzawodnictwa pt. „ Raz, dwa, trzy, idziesz ty.
Rodzic wyznacza linię startu i mety. Następnie udaje się na linię mety, staje tyłem i 
mówi : Raz, dwa, trzy, idziesz ty. Zadaniem dziecka jest jak najbliżej do niego 
podejść zanim skończy mówić i się obróci. Gdy rodzic skończy mówić i się obróci, 
dziecko staje nieruchomo. Zabawa się kończy, kiedy dziecko dojdzie do rodzica.

Zajęcie popołudniowe
Dziecko rysuje kredkami laurkę dla mamy i taty według własnego pomysłu.

Karty pracy dla dzieci, które mają książki: kp,cz5, nr 49, 50, 51
Karty pracy dla dzieci, które nie mają książek poniżej:







Piątek 29.05.2020

Zapraszam do porannej gimnastyki :)
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A

Z czego ucieszą się rodzice?
 Opowiadanie S. Karaszewskiego „Pychotka dla mamy”

- 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, drożdże 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, ale czasu. 
I nigdy nie wiadomo, czy się nie spali, czy nie zrobi się zakalec, i czy w ogóle się 
uda. Nie, ciasto nie dla nas.
- Jaka szkoda....-westchnęła Ada.
- Ale wiesz co? Można 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 drożdży, Nie trzeba proszku!
- A co trzeba?
- Kilka paczek biszkoptów na spód, kilka waniliowych serków z dodatkami na sodek,
a na wierzch – galaretka!
- Pychotka-smakotka! Upiekła ją ciotka! - zawołała Ada.
- No to zabieramy się do roboty!
Olek wyciągnął okrogłą blaszaną formę do tortu, postawił na stole.
- Najpierw biszkopty! Wszedł na taboret, sięgnął do szafki po biszkopty.
- Ja ci pomogę ułożyć! Ada zajęła się układaniem biszkoptów na blaszce.
- Ada, nie zjadaj! Ada, to nie wypada! - zawołał Olek, gdy jego siostrzyczka zaczęła 
chrupać biszkopty.
- Od tego ciastowania zgłodniałam!- powiedziała Ada. I co?
- Może być! - ocenił wspólną pracę Olek. A teraz musimy przygotować galaretkę 
owocową! A potem ją ostudzić! Gdy będziemy galaretkę lać na sernik, nie może 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 wlała do galaretki. Jeden krążek został na 
dnie puszki. Ada wyciągnęła go i zjadła ze smakiem.
- Ada, nie wyjadaj! Ada to nie wypada!
- Ale ja jestem głodna!
- Jesteś łakomczuszek! Rozboli cię brzuszek! Poczekaj aż wszystko będzie gotowe!
- Kiedy będziemy robić ser? - spytała Ada.
- Ser znikł, a będzie sernik! - zażartował 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 łyżeczka 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!
- Ałe ja jechtem chłodna! - powiedziała Ada z pełną buzią.
- Ty zawsze jesteś.... nie głodna, ale łakoma! Zwykły obżartuch! Jak będziesz tyle 
wyjadać, to...będziesz gruba jak beczka!
Ada wzruszyła ramionami.
Serek wymieszany z rodzynkamy dzieci przełożyły do tortownicy, na podkład z 
herbatników.
- Galaretka już ostygła, chyba można wylewać – ocenił Olek.
- Trochę rzadka! – powidziała Ada.
- To nic, w lodówce zastygnie!
Wylał na serek płynną galaretkę wymieszaną z kompotem ananasowym.
- A teraz do lodówki, niech się piecze! Olek włożył sernik do lodówki i zamknął 
drzwi.
- Jak myślisz, Olku, czy już upiekł się sernik? - spytała Ada po kilku godzinach.
- Chyba tak. Przełożymy go na tacę!
Olek wyjął sernik, postawił na tacy i zdjął boki tortownicy. Niestety, sernik zamiast 
trząść się jak galaretka, rozlał się na wszystkie strony jak rzadki kisiel, a na wierzchu 
jak meduzy, pływały plastry ananasa. Herbatniki całkiem rozmiękły, zamieniając się 
w papkę, i całośc nie była sernikiem, tylko kolorową słodką breją.
- I co teraz?
- Zadzwonimy po pomoc! - krzyknął Olek. - A ty, jeśli chcesz, możesz to wszystko 
zjeść!
- Nie mogę, powidziała Ada – bo mnie mdli!
Olek chwycił komórkę i zadzwonił do babci.
- Witaj, Olku, miło że dzwonisz! - usłyszał głos babci, a w tle głos dziadka.
- Ja też witam! - zawołał dziadek.
- Babciu, dziadku, pomóżcie! - 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, pomożemy! I tak byliśmy umówieni na dzisiaj z 
waszymi rodzicami!
Dziadkowie przyjechali z ogromnym tortem, który postawili na stole, tuż przed 
przyjściem rodziców.
Gdy przyszli rodzice, Olek i Ada złożyli mamie życzenia z okazji Dnia Matki. 
Rodzice złożyli życzenia babci, która przecież też 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!





Zobaczcie  ilustracje w książce i opowiedzcie co widzicie. 
Jak skończyło się przygotowanie sernika?
Jak myślisz, dlaczego doszło do sernikowej katastrofy?



Poproście rodziców, aby wydrukowali wam ten obrazek.
Poprzecinaj go po liniach i z powstałych puzzli ułóż ponownie obrazek 

i naklej go na kartce.



Dzieci które mają książki:  kp,cz.5, nr 52,53
Wyprawka, karta nr 23 „Bukiet dla mamy” - postępujemy według 
instrukcji.



Dzieci które nie mają książek: 
Popraw obrazek po śladzie i starannie pokoloruj.

Pokoloruj serduszko dla mamusi!



Pokoloruj obrazek 


