
27.05.2020r. środa Temat dnia: ”Moi rodzice” 

1.Ćwiczenia poranne taniec na gazecie 

Rodzic rozkłada na podłodze gazetę. Włącza muzykę. Rodzic z dzieckiem tańczą na gazecie. 

Rodzic zatrzymuje muzykę i dziecko składa gazetę na pół. Rodzic z dzieckiem tańczą na 

gazecie. Następnie dziecko składa gazetę na coraz mniejsze części. Rodzic i dziecko tańczą na 

gazecie aż do momentu, dopóki można na niej jeszcze tańczyć. 

Muzyka do zabawy w linku poniżej „Pszczółka Maja-Taniec Mai” 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

 

 

2.Obejrzyjcie krótka prezentację  

https://www.youtube.com/watch?v=LAKgnWNLMlg- Moja rodzina 

Następnie wykonajcie zadania, które były w prezentacji. Przygotujcie kartki papieru i kredki. 

3.Kalambury 

Rodzic pokazuje czynności, które wykonuje na co dzień. Zadaniem dziecka jest odgadniecie 

tego, co pokazuje rodzic. 

Rodzic może pokazać np.: odkurzanie, prasownie, wieszanie prania, gotowanie, mycie 

podłóg. 

  

4.Praca plastyczna „Moja mama” 

Dziecko rysuje na kartce swoją mamę. Dziecko pamięta o szczegółach – kształt głowy, kolor 

oczu, okulary na oczach, włosy długie, włosy krótkie, włosy kręcone, włosy proste, włosy 

ciemne, włosy jasne. 

  

5.Druga połowa 

Rodzic dzieli kartkę prostą kreską na dwie części. 

Z jednej strony rodzic rysuje połowę figury: kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt, serce. 

Dziecko przygląda się rysunkom i nazywa narysowane przez rodzica figury. 

Zadaniem dziecka jest dorysowanie po drugiej stronie kreski, drugiej części figur. 

 

6.Rozwiążcie quiz– „Czy znasz swoją mamę/swojego tatę? 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8
https://www.youtube.com/watch?v=LAKgnWNLMlg
https://www.youtube.com/watch?v=LAKgnWNLMlg


– Ulubiony serial mojej mamy/mojego taty? 

– Jaki jest kolor oczu mojej mamy/mojego taty? 

– Jaką potrawę najbardziej lubi moja mama/mój tato? 

– Najlepsza koleżanka mojej mamy mam na imię? 

– Najlepszy kolega mojego taty ma na imię? 

– Jakie ciasto udaje się mojej mamie najbardziej? 

– W jakiej pracy domowej pomagasz najczęściej mamie i tacie? 

7. „Moi rodzice za dwadzieścia lat” – zabawa plastyczna, rysowanie obrazu mamy i taty  

w przyszłości. 

8.Zapytajcie dzieci o to, jak mogą wam pomóc w pracach domowych. Zachęcanie dzieci 

do utrzymywania porządku w swoim pokoju. 

 
 

9. Wiersz Mama ma zmartwienie Danuta Wawiłow 

 

Mama usiadła przy oknie.  

Mama ma oczy mokre.  

Mama milczy i patrzy w ziemię.  

Pewnie ma jakieś zmartwienie...  

Zrobiłam dla Niej teatrzyk,  

A Ona wcale nie patrzy... 

Przyniosłam w złotku orzecha,  

A Ona się nie uśmiecha...  

Usiądę sobie przy Mamie.  

Obejmę Mamę rękami  

I tak jej powiem na uszko:  

"Mamusiu, moje Jabłuszko!  

Mamusiu, moje Słoneczko!"  

Mama uśmiechnie się do mnie  

I powie: "Moja córeczko!" 

Rodzic czyta dziecku wiersz i zadaje pytania: Kto wystąpił w wierszu? (mama i córeczka)  

W jakim nastroju była mama dziewczynki? (Mama była smutna, miała jakieś zmartwienie) 

Co próbowała zrobić dziewczynka? (Dziewczynka próbowała rozweselić mamę, zrobiła 

teatrzyk, przyniosła w złotku orzecha) Jak dziewczynka może pomóc mamie? (Może objąć 

mamę rękami (przytulić mamę) i powiedzieć mamie miłe słowa). 
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