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Tematyka: Święto rodziców.  
 

 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Poniedziałek 
25.05.2020 
 
178 
Nasi rodzice. 

 
 
 
 

 
1. Rozmowy na temat rodziny. 
 
2. Nauka piosenki Mama, tata, 
siostra, brat- to nasz cały świat.  
. 
3. Zabawa Spacer z mamą. 
 
4.Zagadki pantomimiczne Co robi 
mama? Co robi tata? 
 
5.Wspólny taniec przy utworze Dalej 
w koło, śpiewanym na dowolną 
melodię. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dziecko rozmawia z Rodzicem na temat  znaczenia słowa święto. Rodzic wyjaśnia 
dziecku, że 26 maja obchodzimy -Dzień Matki, a 23 czerwca- Dzień Ojca. 
Oglądanie wspólnie zdjęć z rodzinnych albumów. Wypowiadanie się dziecka na 
temat swojej rodziny (jak mają na imię członkowie rodziny, jakie mają 
zainteresowania oraz czym na co dzień się zajmują (jakie zawody wykonują.) 
 
Piosenka Mama, tata, siostra, brat- to nasz cały świat. 

https://youtu.be/dxKA0073O34 
 

 
My rodzinę dobrą mamy, 

zawsze razem się trzymamy! 

https://youtu.be/dxKA0073O34
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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! 
  

Mama zawsze kocha czule, 
ja do mamy się przytulę, 
w bólu, żalu i rozterce, 

bo mam mama wielkie serce! 
  

Ref.  
Z tatą świetne są zabawy, 

z nim świat robi się ciekawy! 
Tata ma pomysłów wiele, 

jest najlepszym przyjacielem! 
  

Ref:  
Gdy napsocę i nabroję, 

stoję w kącie, bo się boję! 
Tata skarci, pożałuje, 
a mamusia pocałuje! 
  
Ref:  
Kiedy nie mam taty, mamy, 
wszyscy sobie pomagamy! 
I choć sprzątać nie ma komu, 
jest wesoło w naszym domu! 
 
 
 

Zabawa Spacer z mamą. 

Dziecko trzyma za rękę mamę i spaceruje w parze 
 po pomieszczeniu (ogrodzie) wykonując ćwiczenia: 
 
Idziemy do przodu. 
(idą do przodu drobnymi kroczkami) 
Idziemy do tyłu. 
(cofanie się na palcach) 
Chodzimy stawiając duże kroki. 
(chodzą w półprzysiadzie) 
 
 
Zagadki pantomimiczne Co robi mama? Co robi tata? 

Dziecko pokazuje ruchem, gestem czynność wykonywaną 
najczęściej przez mamę lub tatę. (np. zamiatanie, odkurzanie , 
usypianie lub malowanie , naprawianie auta). Rodzic odgaduje 
jaka to czynność. 
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Wspólny taniec z rodzicami  przy utworze Dalej w koło, śpiewanym na dowolną 
melodię. 
Dalej w koło, dalej w koło wszyscy wraz. 
Bo na tańce, bo na pląsy nadszedł czas. 
Cztery kroki więc do przodu. 
Potem cztery w tył. 
Hejże, ha, hejże ha, 
Taniec piękny był. 

 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Wtorek 26.05.2020 
 
179 
Kocham mamę i tatę. 

 
1.Zabawa słowna Moi rodzice. 
 
2. Rysowanie portretu rodziców. 
 
3. Zabawa Malujemy kwiaty. 
 
4. Zabawa z tatą Tato łap! 
 
5.  Odsłuchanie razem z mamą i tatą 
piosenki Wianek. 
 

 
Portret rodziców 

 

 

 

 

Zabawa słowna Moi rodzice. 

Dziecko rozpoczyna zdanie od słów podanych niżej kończąc na swoich: 
Moja mama jest…….(kochana, miła, pracowita, czuła) 
Mój tata jest………. 
Lubię, gdy moja mama……………. 
Lubię, gdy mój tata………….. 
 
Rysowanie portretu rodziców. 
(dziecko dorysowuje oczy, nos, buzię, włosy tworząc portret 
swoich rodziców i koloruje) 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/bT4bdpJgL5Jb7v26W
SoHsMbQtr8aEUdLEsA3Wn7ndy2ky5BP66N6N1JQBPIMri5-
ZiUc1WhaV0CCNLrHxfxwVdJcmFRfrbF8VPUqBFCES6UAMX
nDj14OXym1if7_sngU6Q   -tata 
 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/o4gPGSrwwneLPuiYw
FXrRVSwll5wzdZIWZxey_wKlV9QaoJbTirjiMd0swiyIbqilY0ktUW9F_B1cu6dfXvOeAK
elK_CVYofXwJ2dVYMTgjiT1GChJPz64dWRwqAzUsIkw  - mama 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/bT4bdpJgL5Jb7v26WSoHsMbQtr8aEUdLEsA3Wn7ndy2ky5BP66N6N1JQBPIMri5-ZiUc1WhaV0CCNLrHxfxwVdJcmFRfrbF8VPUqBFCES6UAMXnDj14OXym1if7_sngU6Q
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/bT4bdpJgL5Jb7v26WSoHsMbQtr8aEUdLEsA3Wn7ndy2ky5BP66N6N1JQBPIMri5-ZiUc1WhaV0CCNLrHxfxwVdJcmFRfrbF8VPUqBFCES6UAMXnDj14OXym1if7_sngU6Q
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/bT4bdpJgL5Jb7v26WSoHsMbQtr8aEUdLEsA3Wn7ndy2ky5BP66N6N1JQBPIMri5-ZiUc1WhaV0CCNLrHxfxwVdJcmFRfrbF8VPUqBFCES6UAMXnDj14OXym1if7_sngU6Q
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/bT4bdpJgL5Jb7v26WSoHsMbQtr8aEUdLEsA3Wn7ndy2ky5BP66N6N1JQBPIMri5-ZiUc1WhaV0CCNLrHxfxwVdJcmFRfrbF8VPUqBFCES6UAMXnDj14OXym1if7_sngU6Q
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/o4gPGSrwwneLPuiYwFXrRVSwll5wzdZIWZxey_wKlV9QaoJbTirjiMd0swiyIbqilY0ktUW9F_B1cu6dfXvOeAKelK_CVYofXwJ2dVYMTgjiT1GChJPz64dWRwqAzUsIkw
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/o4gPGSrwwneLPuiYwFXrRVSwll5wzdZIWZxey_wKlV9QaoJbTirjiMd0swiyIbqilY0ktUW9F_B1cu6dfXvOeAKelK_CVYofXwJ2dVYMTgjiT1GChJPz64dWRwqAzUsIkw
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/o4gPGSrwwneLPuiYwFXrRVSwll5wzdZIWZxey_wKlV9QaoJbTirjiMd0swiyIbqilY0ktUW9F_B1cu6dfXvOeAKelK_CVYofXwJ2dVYMTgjiT1GChJPz64dWRwqAzUsIkw
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Zabawa Malujemy kwiaty. 

Dziecko maszeruje po pomieszczeniu (ogrodzie). Podczas klaśnięcia w dłonie przez 
Rodzica, dziecko zatrzymuje się w dowolnym miejscu i kreśli w powietrzu kształt 
kwiatka obiema rękami- wykonując zamaszyste ruchy. 
 
Zabawa z tatą Tato łap! 
(piłki lub zgniecione gazety w kulkę, wiaderko) 
Podczas zabawy tata trzyma wiaderko , do którego łapie kulki z gazety lub piłki 
rzucane przez dziecko. 
 

Piosenka Wianek. 

https://youtu.be/9L4RS3kS9qc 

 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Środa 27.05.2020 
 
180 
Zawody naszych 
rodziców. 

 
1. Wysłuchanie wiersza Ireny Róży 
Salach Tata jest… 
 
2.Rozpoznawanie zawodu po 
przedmiotach Do kogo to należy? 
 
3.Zabawa Prawda czy fałsz. 
 

 
kp nr 53 

 

 

Wysłuchanie wiersza Ireny Róży Salach Tata jest… 

 

https://youtu.be/9L4RS3kS9qc
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Tata Olka jest kucharzem, 
tata Ani – marynarzem, 

tata Krysi dobrze piecze, 
tata Tomka ludzi leczy, 

tata Zosi trudy znosi, 
tata Werki topi serki, 
tata Kuby szelki gubi, 
tata Iwony sprzedaje balony, 
tata Marty lubi żarty. 
A mój kochany tatulek, 
tatulek kochany, 
wcale nie może żyć 
bez mojej miłej mamy. 

 
 Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza. 

− Jakie zawody wykonywali ojcowie Olka, Ani i Iwony w wierszu? 
− Jaki zawód wykonuje tata Tomka, jeśli wiemy, że leczy ludzi? 
− Czy gubienie szelek to zawód? 
− Skoro tata Marty lubi żarty, to jaki zawód mógłby wykonywać? 
 
Rozpoznawanie zawodu po przedmiotach Do kogo to należy? 

Dziecko ma przed sobą przedmioty np. grzebień, drewnianą łyżkę, książkę, kredę, 
opakowanie po ryżu, zmiotkę, szufelkę itp. Rodzic pyta dziecko z jakimi zawodami 
kojarzą mu się te przedmioty. 
 
Zabawa Prawda czy fałsz?  
Rodzic wypowiada poniższe zdania,  
a dziecko odpowiada czy to prawda czy fałsz.  
 
Strażak gasi pożar. 
Fryzjer sprzedaje w sklepie. 
Lekarz leczy ludzi. 
Kucharz naprawia auta. 
Nauczyciel leczy zwierzęta. 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Czwartek 28.05.2020 
 
181 
Niespodzianki dla 
rodziców. 

 
1.Ćwiczenia graficzne Kwiatek dla 
rodziców. 
 
2.Praca plastyczna- wykonanie laurki 
dla mamy i taty. 
 
3. Zabawa Figurka. 
 
4. Piosenka dla rodziców. 

 
kp nr 54  
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Ćwiczenia graficzne Kwiatek dla rodziców. 

Rodzic mówi rymowankę, a dziecko rysuje według instrukcji: 
 

W środku kółeczko, na nim płatek, 
Drugi płatek, trzeci płatek, czwarty płatek, jeszcze kreska i jest 

kwiatek. 

 
 
Następnie koloruje rysunek otrzymanego kwiatka. 
 
Praca plastyczna- Wykonanie laurki Kwiatek. 
Dziecko techniką wydzieranki wykleja kwiatek dla rodziców (z kolorowych kartek.) 
Przykład kwiatka. 
https://www.dla-dzieci.com.pl/pliki/kolorowanka/malowanki/kolorowanki_kwiaty-
prosty-kwiatek.jpg 
 
Zabawa Figurka. 
Dziecko biega w różnych kierunkach. Na umówiony sygnał, zatrzymuje się i 
przyjmuje dowolną pozycję- figurkę. 
 

Piosenka dla rodziców. 
https://youtu.be/j09kDRPi3tE 

 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Piątek 29.05.2020 
 
182 
Zabawy z mamą i tatą. 

 
1.Słuchanie wiersza Piosenka dla 
zabawy. 
 
2.Oglądanie obrazków. 
 
3. Zabawa paluszkowa. 
 

 
kp nr 55 

 

 

Słuchanie wiersza Piosenka dla zabawy. 

 
Jesień czy zima, wiosna czy lato, 
Ja na zabawę zawsze czas mam. 
Są razem ze mną mama i tato,  
Bo ja nie lubię bawić się sam     
Razem z biedronka frunę do słonka, 
Z siostrą i bratem biegniemy w las. 

https://www.dla-dzieci.com.pl/pliki/kolorowanka/malowanki/kolorowanki_kwiaty-prosty-kwiatek.jpg
https://www.dla-dzieci.com.pl/pliki/kolorowanka/malowanki/kolorowanki_kwiaty-prosty-kwiatek.jpg
https://youtu.be/j09kDRPi3tE
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Jesień czy zima, wiosna czy lato, 
Ja na zabawę zawsze mam czas. 
 
Oglądanie obrazków przedstawiających dzieci spędzające wolny czas z rodzicami: 
na placu zabaw, w lesie, na basenie, w wesołym miasteczku, w cyrku, kinie. 
 

   
 

 

Zabawa paluszkowa Rodzina. 
Dziecko ściska dłoń  w piąstkę, podczas czytanej rymowanki przez Rodzica prostuje 
kolejno palce. 
      Dziecko: 
Ten pierwszy    odgina kciuk, 
- to nasz dziadziuś. 
A o bok    odgina palec wskazujący,  
- babunia. 
Największy     odgina środkowy palec, 
- to tatuś. 
A przy nim    odgina palec serdeczny,  
- mamunia. 
A to jest     odgina mały palec, 
Dziecinka mała! 
Tralalalala, la la   macha całą dłonią. 
A to- moja rączka cała! 
 

     

 

 

 

  Pozdrawiamy serdecznie.  

Życzymy wszystkim rodzicom 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO. 

 

Alicja Wiśniewska i Paulina Łońska 
 

   

 

     

 

 

 

 


