
„Stokrotki” 
 

Witajcie kochane Stokrotki! 
Ten tydzień poświęcimy Waszym najukochańszym rodzicom –  

MAMIE i TACIE.  
26 maja – Dzień Matki oraz 23 czerwca – Dzień Ojca to jedne z najbardziej 
wyjątkowych dni w roku. Szczególny czas, w którym możecie okazać jak 

bardzo kochacie swoich rodziców. 
Miłego tygodnia! 

 
 
 
 
Temat tygodnia: Moi rodzice 
 
 
Poniedziałek 25.05.2020 
 
Ranek: Wypowiedzi dzieci na temat „Co lubią moi rodzice?” 
 
Dzieci określają, co lubi mama, co lubi tata, ale odpowiedź podają, dzieląc dane 
słowa na sylaby lub na głoski.  
 
 
Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Mama i Tata” 
 
 
Mama i Tata to nasz świat 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: 
 
- Kim są dla was mama i tata? 
- Za co dzieci dziękują rodzicom? 
 
 
Zabawa ruchowo-naśladowcza  
 
Dziecko biega po pokoju, na hasło: Jak mama – naśladują czynności 
wykonywane przez mamę. Na hasło: jak tata – czynności wykonywane przez 
tatę.  
 
 
Zajęcia główne:  
 

I. „Moja mamusia” – ćwiczenia w czytaniu 
 
Ø 6-latki - 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? 
 
Ø 6-latki - Karta pracy „Czytam, piszę, liczę” s.91 

 
Czytanie dialogu w parze z rodzicem. 
 
 

Ø 5-latki – Książka s.90 
 
Oglądanie laurek. Słuchanie życzeń dla rodziców. Układanie życzeń dla 
rodziców według pomysłów dzieci. 
 
 
 
 
 
 
 



Słuchanie piosenki pt. „Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!”.  
 
Spróbujcie wymyślić kroki taneczne stawiane w rytm melodii.  
Za co podziękowalibyście swoim rodzicom?  
 
https://www.youtube.com/watch?v=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…. 
 
 
Rozmowa z rodzicami 
 
- Jakie imiona mają rodzice? 
- Ile mają lat? 
- Co lubią robić? 
- Czego nie lubią robić? 
 
 



Zabawa z wykorzystaniem rymowanki 
 
Mama, tata, siostra, brat –  
To mój cały świat! 
 
Mówienie rymowanki z różnymi emocjami: ze złością, radością, smutkiem i ze 
strachem. 
 
 
 
 
 

II. Ćwiczenia gimnastyczne 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OcOlysQ7HZE 
 

Powodzenia! 



Wtorek – 26. 05. 2020. 
 
Temat : Pomagamy w domu  
 
1. Zabawa ruchowa i nauka piosenki -  „Piosenka o sprzątaniu domu”   
 
W ramach porannej rozgrzewki proszę weźcie do ręki ścierkę lub miotłę  
i zatańczcie do tej wesołej i pouczającej piosenki.  Mamy nadzieje, że podczas 
dzisiejszych zabaw i zajęć powtórzycie ją jeszcze kilka razy i nauczycie się  nie 
tylko śpiewać, ale i pomagać rodzicom w domowych porządkach.   
 
„Piosenka o sprzątaniu domu” 
 
Mama i tata to nie są roboty,  
zawijaj rękawy, bierz się do roboty.  
Mama i tata to nie są roboty,  
zawijaj rękawy, bierz się do roboty.  
 
Samo się nie zrobi, pranie, odkurzanie  
i mycie podłogi i kurzu ścieranie. 
Same się ubrania nie poukładają  
i same talerze się nie pozmywają. 
Mama i tata to nie są roboty,  
zawijaj rękawy bierz się do roboty. 
 
Twoje łóżko nie chce samo się pościelić,  
A chwasty w ogródku same się wypielić.   
Mama i tata to nie są roboty,  
zawijaj rękawy bierz się do roboty. 
 
Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają, 
wszyscy niech tak samo o prządek dbają.   
Mama i tata to nie są roboty,  
zawijaj rękawy bierz się do roboty. 
 
Samo się nie zrobi, pranie, odkurzanie  
i mycie podłogi i kurzu ścieranie. 
Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają, 
Wszyscy niech tak samo o prządek dbają.   
 
Mama i tata to nie są roboty,  
zawijaj rękawy bierz się do roboty. 



Mama i tata to nie są roboty,  
zawijaj rękawy bierz się do roboty 
 
„Piosenkę o sprzątaniu domu” znajdziecie klikając w ten link: 
   
www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w  
 
 
Po tej porannej rozgrzewce zaczynamy zajęcia z książkami.  
 
2. Jak spędzamy  z rodzicami czas wolny?  
 
Ø 6 – latki : karta pracy „Kolorowy start z plusem cz. 4”,  s. 52  
 
Czytanie tekstu na temat wspólnego spędzania wolnego czasu. ( Zachęcamy, 
aby dzieci czytały samodzielnie.  Jeśli  jednak mają trudności, prosimy aby 
rodzic pomógł dziecku przeczytać tekst).   
Rysowanie, jak dzieci spędzają wolny czas ze swoimi rodzicami. 
  
Ø 5 – latki : karta pracy  „Kolorowy  start” - cz. 4 s. 49 
 
Ćwiczenia spostrzegawczości – wyszukiwanie fragmentów obrazka. 
Opowiadanie dziecka o formach spędzania czasu wolnego z rodzicami. 
 
3. Nasze domowe obowiązki – rozmowa na temat pomagania w domowych 

pracach. 
 
Ø 6 – latki : ćwiczenia w książce  s. 80, 81  
 
Czytanie nazw czynności, jakie w domu wykonuje mama, jakie tata, a jakie  
Dziecko. Wypowiedzi dzieci na temat czynności, jakie wykonują w domu w 
ramach swoich obowiązków.Ćwiczenia – w liczeniu  
 
Ø 5 – latki : karta pracy  „Kolorowy  start” - cz. 4 s. 50 
 
Czytanie tekstu z rodzicem i ćwiczenia w liczeniu. Rodzic czyta wyrazy, a 
dziecko rysuje i mówi, ile porcji tortu pozostało. 
 
Zabawa ruchowo - naśladowcza – „Pomagam mamie i tacie”. Dziecko 
naśladuje różne czynności a rodzic odgaduje. Można też zamienić się rolami – 
rodzić pokazuje za pomocą  gestów i  ruchu czynności, w których oczekuje 
pomocy dziecka.   



4. Prezent dla mamy.  
 
Podziel nazwy obrazków ( prezenty dla mamy ) na sylaby i na głoski.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zabawa ruchowa i nauka piosenki -  „Piosenka o sprzątaniu domu”   
 
Po tak dużej porcji wysiłku umysłowego pobaw się kolejny raz z „Piosenką o 
sprzątaniu domu” 
 
www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w  
 
 
Po zabawie zapraszamy do wykonania prezentu dla mamy  
 
Ø 6 latki -  „Wyprawka plastyczna” – karta nr 21  - „Pudełko dla mamy” 
 
Poszukajcie w wyprawce plastycznej następującej karty 
 
 
 
 
 
 
Zróbcie pudełko dla mamy zgodnie z opisem  
podanym na karcie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø 5 – latki - „Wyprawka plastyczna” 
 
Poszukajcie w wyprawce plastycznej  
następującej karty  
 
 
 
 
Zróbcie obrazek dla mamy zgodnie z opisem podanym na karcie. 
 

 
MIŁEJ ZABAWY I MIŁEGO ŚWIETOWANIA Z MAMĄ !!!



Środa 27.05.2020 
 
Ranek:   
 
Ø 6-latki – Karta pracy, cz.4, s.51 
 
Czytanie tekstu o zawodach rodziców Lenki. 
Podawanie nazw zawodów wykonywanych przez rodziców dzieci. 
Rysowanie rodziców w pracy. 
Rysowanie po śladach rysunków serduszek bez odrywania kredki od kartki. 
 
Ø 5- latki – Karta pracy, cz.4, s.48  
 
Rysowanie w serduszku portretów mamy i taty. 
Rysowanie po śladach serduszek. 
 
 
Zabawa „Poczuj swoje serce” 
 
Dziecko stoi spokojnie i kładzie dłoń po lewej stronie klatki piersiowej tak, aby 
poczuło uderzenia swojego serca. Następnie dziecko biega w miejscu około 10 
sekund. Potem skacze w miejscu jak piłka – w górę, w dół, też około 10 sekund. 
Po wykonanych ćwiczeniach dziecko ponownie kładzie dłoń na klatce 
piersiowej, aby sprawdzić w jaki sposób bije serce po wysiłku. 
 
 
Zajęcia główne:  
 

I. Zabawy przy piosence „Ta piosenka jest dla Mamy” 
 
 
Zabawa „Nogi, ręce, głowa” 
 
Dziecko porusza się zgodnie z rytmem wystukiwanym przez rodzica. Na 
przerwę 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. 
 
 
Słuchanie piosenki „Ta piosenka jest dla Mamy” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY 
 



I. Ta piosenka jest dla mamy, 
Nasze mamy uwielbiamy 
Najwspanialsze są na świecie 
Dobrze o tym wszyscy wiecie. 
Ta piosenka jest o mamie 
W Polsce, Indiach i Wietnamie 
Cały świat mamusie kocha 
Azja oraz Europa. 
 
Ref. Dla mamusi dzięcioł stuka, 
Ryczy krowa, brzęczy mucha 
Osioł skacze aż do nieba 
Każdą mamę kochać trzeba. 
Dla mamusi dzięcioł stuka, 
Ryczy krowa, brzęczy mucha 
Osioł skacze aż do nieba. 
 
II. Ta piosenka jest od dzieci 
Wszystkich, które są na świecie 
Małe, duże i średniaki 
Wszystkim mamom ślą buziaki. 
 
Ref. Dla mamusi dzięcioł stuka… 
 
III. Ta piosenka jest dla mamy, 
Nasze mamy uwielbiamy 
Najwspanialsze są na świecie 
Dobrze wszyscy o tym wiecie. 
Ta piosenka jest od dzieci 
Wszystkich, które są na świecie 
Małe, duże i średniaki 
Wszystkim mamom ślą buziaki. 
 
Ref. Dla mamusi dzięcioł stuka… x2 
 
 
Rozmowa na temat piosenki 
 
- Jak jest zbudowana piosenka? 
- Dla kogo jest piosenka? 
- Co zwierzęta z piosenki robią dla mamy? 
 
 



Zabawa przy piosence – ilustracja ruchowa do słów piosenki 
 
Podczas zwrotek dziecko ilustruje ruchem ich treść (śle buziaki, kocha mamę, 
itp.) 
Podczas refrenu dziecko naśladuje czynności jakie wykonują zwierzęta 
(brzęczenie muchy, podskoki osiołka, itp.) 
 
Spróbujcie zaśpiewać refren piosenki samodzielnie J 
 
 
 

II. Ćwiczenia gimnastyczne 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VgBp1eu8xUM 
 

 
Miłego dnia! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Czwartek 28.05.2020 
 
Ranek:   
 
Ø 6-latki – Karta pracy, cz.4, s.56 
 
Kończenie kolorowania bukietu dla mamy. Mówienie tekstu z rodzicem, 
klaszcząc. 
 
Ø 5- latki – Karta pracy, cz.4, s.53 
 
Dzielenie na głoski nazw rysunków – prezentów dla rodziców. Kolorowanie 
rysunków. 
 
 
Rozmowa z rodzicami  
 
Dziecko pyta rodziców o ulubione potrawy, ulubione kolory, itp. 
 
 
Swobodny taniec przy piosence „Ta piosenka jest dla Mamy” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY 
 
 
 
 
Zajęcia główne:  
 

I. Zabawa dydaktyczna „Zagadki o rodzinie” 
 
 
Rebusy fonetyczne – Członkowie rodziny. 
 
Dziecko różnicuje pierwsze głoski w nazwach przedmiotów, roślin, zwierząt 
przedstawionych na obrazkach; dokonują ich syntezy po wypowiedzeniu ich 
kolejno przez rodzica i odgadują nazwy członków rodziny. Np.: 
 
maska, arbuz, motyl, antena – mama 
 
 
 



 
 
traktor, arbuz, telewizor, ananas – tata 
 
 
 
 
 
 
 
buda, rower, ananas, traktor – brat 
 
 
 
 
 
 
 
sanki, igła, oko, słońce, trawa, rower, arbuz - siostra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poprawne stosowanie nazw członków rodziny; kończenie wypowiedzi 
rozpoczętych przez rodzica. 
 
Mama mojej mamy lub taty to… (babcia). 
Tata mojej mamy lub taty to… (dziadek). 
Siostra mojej mamy lub taty to… (ciocia). 
Brat mojej mamy lub taty to… (wujek). 
Mama mojej babci lub dziadka to… (prababcia). 
Tata mojej babci lub dziadka to… (pradziadek). 
 
 
Wymienianie przez dzieci kto wchodzi w skład ich rodziny, jak mają na imiona 
jej członkowie. 
 



Rozwiązywanie zagadek tekstowych. 
 
Kocha nas najbardziej na świecie, 
wszystkie troski od nas odgania. 
Ona nas urodziła. 
Czy już wiesz, kto to? 
To…    (mama) 
 
Gdy coś się w domu zepsuje,  
szybciutko to naprawi. 
Samochód też zreperuje, 
bo on wszystko potrafi. 
(tata) 
 
Dla was, wnucząt, ona zawsze 
dobre serce ma. 
Czułym okiem na was patrzy, 
bajek mnóstwo zna. 
(babcia) 
 
Nie każdy jest siwy, 
nie każdy wąsaty, 
ale każdy jest tatą 
mamy albo taty. 
(dziadek) 
 
Kto jest zatroskany, 
kiedy chorujemy 
i gdy dziurę w spodniach  
do domu niesiemy? 
(rodzice) 
 
Taki sam chłopiec jak ja, 
mamę wspólną ze mną ma. 
Wspólny jest również tata. 
a ja wiem, że mam… 
(brata) 
 
Co to za dziewczynka ze mną w domu mieszka, 
do rodziców mówi: mamo, tato, 
a na imię ma Agnieszka? 
(siostra) 
 



II. Wykonanie deseru dla rodziców 
 
 
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 zamienić 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! 
 
Rozmowa na temat wiersza 
- Co mama robi rano, gdy jeszcze wszyscy śpią? 
- Dlaczego mama to dobra wróżka? 
  
 
Dowolny taniec przy piosence Majki Jeżowskiej „A ja wolę moją mamę” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TwXvxanqT1c 
 
 
 
Propozycja przygotowania deseru na piątkowe przyjęcie z rodzicami 
 
Poproście o pomoc mamę, tatę lub starsze rodzeństwo. Do dzieła! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WHfdtXzLnLw 
 
 

Smacznego! 



Piątek 29.05.2020 
 
Ranek:   
 
Ø 6-latki – Karta pracy, cz. 4, s.59 
 
Rozwiązywanie krzyżówki. Nazywanie obrazków i naklejanie w odpowiednich 
miejscach liter tworzących ich nazwy. Odczytanie hasła. 
 
Ø 5- latki - Karta pracy, cz. 4, s.51 
 
Łączenie liniami kartoników z serduszkami, zaczynając od tego, na którym jest 
najwięcej serduszek, do tego na którym jest ich najmniej. 
 
 
Przygotowanie pokoju na przyjęcie gości. 
 
Dekorowanie serduszkami, kwiatami wyciętymi z kolorowego papieru. 
 
 

Spotkanie w gronie rodzinnym 
 
Wykorzystajcie ten dzień, aby uczcić święta Waszych Rodziców i zorganizować 
małe przyjęcie. 
 
Zaproście rodziców do pięknie udekorowanego wcześniej pokoju i poczęstujcie 
deserem wykonanym na tę okazję (propozycja deseru z czwartku). 
 
Oto kilka propozycji wspólnej zabawy: 
 

§ Wspólny taniec - zatańczcie z rodzicami w parach do dowolnej piosenki 
poznanej w tym tygodniu 

§ Zabawa z zastosowaniem rymowanki – dziecko podaje słowo, a rodzice 
podają do nich rymy. 

§ Rób tak jak ja – dziecko wykonuje dowolne ruchy, a rodzic je powtarza. 
Potem zamieniają się rolami. 

§ Wspólny rysunek – rodzic ma zasłonięte oczy, w ręce trzyma kredkę. 
Dziecko trzyma rodzica za rękę z kredką i wspólnie rysują kwiatek. 

§ Zabawa integracyjna „Rzeźbiarz” - rodzice są plasteliną, z której dzieci 
modelują różne figury. Mogą być one stojące, siedzące lub leżące. 
Rodzice poddają się działaniu dzieci. Na zakończenie pracy dzieci nadają 
tytuł swojej rzeźbie. 



§ Odklejanie od podłogi - rodzic leży przyklejony do podłogi, dziecko 
stara się go oderwać - zmiana ról. 

§ Kończenie zdań. 
         - Moi rodzice są kochani, bo... 
         - Lubię być w domu, bo… 
         - Pomagam rodzicom w... 
 
Na zakończenie rodzinnego spotkania spróbujcie wspólnie zaśpiewać poznaną w 
tym tygodniu piosenkę „Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!”.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 
 
 
 
 

Pięknego dnia i miłego świętowania! 
 

 
 
 


