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Maj, tydzień  4                                                                                   
                           

Tematyka: Święto rodziców                               
 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Poniedziałek 
25.05.2020 
 
178. 
Mama i tata 

1. Słuchanie piosenki Dziękuję Mamo! Dziękuję 
Tato! 
 
2.Ćwiczenia gimnastyczne. 
 
3. Łączenie pierwszych głosek z nazw rysunków. 
Rysowanie dla Olka i Ady prezentów, których 
nazwy powstały z połączenia głosek. Rysowanie po 
śladach (karta pracy). 
 
4. Słuchanie wiersza  Jadwigi Koczanowskiej Mama 
i tata. 
 
5. Wykonanie portretów mamy i taty. 
 
 

Kp. cz.4 nr 44, 
45 
 

 

1.Piosenka Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE                                               
 
1.Uczyliście mnie chodzić 

Uczyliście mnie mówić 

Jak się zachowywać                                            

Jak zwracać się do ludzi 

 
2. Ja mogę na Was liczyć 

Wiem, że mi pomożecie 

Najlepszych mam rodziców 

Na całym wielkim świecie 

 
3. Dziękuję mamo, dziękuję tato, 

Za każdą zimę, za każde lato 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
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Dziękuję mamo, dziękuję tato                                              

Za to, że macie dla mnie czas                                        

Bardzo kocham Was 

 
4.A najpiękniejsze chwile 

Są kiedy mnie tulicie 

Dajecie mi buziaki 

Idziemy tak przez życie. 

 
5. Co mogę dla Was zrobić? 

Jak mogę się odwdzięczyć 

Jesteście w moim sercu 

Będziecie w mej pamięci.                                                         

 

2.Ćwiczenia gimnastyczne 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Wysoko – nisko. Tamburyn. Dziecko biega po pokoju 
przy akompaniamencie tamburynu. Podczas przerwy w grze, na hasło Wysoko! Staje na 
palcach, wyciąga w górę ręce i klaszcze nad głową; hasło Nisko! jest sygnałem do wykonania 
przysiadu i uderzenia rękami o podłogę. 

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych Myjemy z tatą samochód. Dziecko naśladuje mycie 
samochodu i spłukiwanie go wodą z wiadra. 

 • Ćwiczenie wyprostne Rodzic zmęczony i rodzic wypoczęty. Dziecko siedzi skrzyżnie, ręce 
trzymają na kolanach. Na hasło Rodzic zmęczony wykonuje luźny skłon tułowia w przód. Na 
hasło Rodzic wypoczęty – prostuje tułów, głowę trzymają prosto. 

 • Podskoki Froterujemy z mamą podłogę. Dziecko  rytmicznie, naprzemiennie wykonuje 
wykroki nogami w przód.  

• Ćwiczenie równowagi Rysujemy obrazek dla mamy i taty. Dziecko stoi na jednej nodze, a 
drugą rysuje w powietrzu dowolny obrazek. Rysuje na przemian prawą i lewą nogą.  

• Ćwiczenie ożywiające Rodzinna wycieczka rowerowa. Dziecko biegają w różnych 
kierunkach z wysokim unoszeniem kolan i naprzemiennym uginaniem i prostowaniem rąk w 
łokciach.  

 • Ćwiczenie uspokajające Mama i tata. Dziecko maszerują po pokoju z rytmicznym 
wytupywaniem i powtarzaniem rymowanki Mama i tata kochają nas, na słowo nas 
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zatrzymują się i klaszczą w dłonie; Mama i tata mają dla nas czas –  na słowo czas zatrzymują 
się i klaszczą w dłonie. 

3. Wiersza  Jadwigi Koczanowskiej 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: 
− Kim dla dzieci jest mama i tata?  
− Za co dzieci dziękują rodzicom? 
 
4.Narysujcie portret mamy i taty.         
(można wykorzystać kolorowanki-ramka do druku)                                    
 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Wtorek 
26.05.2020 
 
179. 
Jak nasi rodzice 

1. Czytanie zdań z N. lub samodzielnie. Rysowanie 
swojej mamy i swojego taty. Nazywanie kwiatów 
(karta pracy). 
 
2.Słuchanie piosenki W kapeluszu mego taty. 
 
3. Kolorowanie ubrań tej osoby z pary, która jest 
wyższa. Naklejanie zdjęć odpowiedniego kwiatu 
(karta pracy). 
 
4. Laurka dla Mamy i Taty – praca plastyczna. 
 
5. Wyklaskiwanie podanego rytmu, w powtarzaniu 
tekstu. Określanie, w którą stronę zwrócone są 
serduszka. Naklejanie brakujących serduszek. 
Rysowanie po śladach dużych serduszek. Rysowanie w 
ich wnętrzu małych serduszek (karta pracy). 

 
 

Kp. cz.4 nr 46, 
47, 48 
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1.Piosenka W kapeluszu mego taty                                        
 
https://www.youtube.com/watch?v=izR82w7IamI 
 
 
 
2.Praca plastyczna Laurka dla Mamy i Taty 
 
https://www.youtube.com/watch?v=flgqGA7uIHM                         
 
 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Środa 
27.05.2020 
 
180. 
Mój tata 

1. Rozmowa na temat – Jak dzieci pomagają 
rodzicom? − Czy pomagacie rodzicom w domu? W 
czym? − Czy powinniście pomagać rodzicom? 
Dlaczego? 
 
2. Opowiadanie o tym, jak Olek i Ada pomagają 
rodzicom. Przedstawianie za pomocą rysunku 
sposobów, w jakie dzieci pomagają rodzicom. 
Rysowanie po śladzie serduszek, kolorowanie ich 
(karta pracy). 
 
3. Bajka- Rodzina Treflików pt. Szczęśliwa rodzina. 
 
4. Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Dla mamy i 
taty. 
 
5. Kolorowanie rysunku bukietu dla mamy. 

Rysowanie po śladzie drogi Olka i Ady do mamy 

(karta pracy). 

 6.Zabawa muzyczna Poklaszczemy na pięć. 

 
 

Kp. cz.4 nr 49, 
50 
 

 
 
 

1.Bajka Rodzina Treflików pt. Szczęśliwa rodzina                                                 
 
https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=izR82w7IamI
https://www.youtube.com/watch?v=flgqGA7uIHM
https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA
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2. Wiersza Agaty Widzowskiej 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. 
 
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 groźnie 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! 
 
 
3.Zabawa muzyczna  Poklaszczemy na pięć                                           

                                                                                                        
https://www.youtube.com/watch?v=THKB0upcU-k                            
 
 
 

 
Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Czwartek 
28.05.2020 
 
181. 
Wokół mamy i 
taty 

1. Odwzorowanie kwiatków dla mamy. Rysowanie 
po śladach rysunków róż (karta pracy). 
 
2. Liczenie słów w wybranych zdaniach. 
Rodzic odczytuje wybrane zdania , a dzieci liczą w nich 
słowa i podają ich liczbę. 
-  Mama to mój największy skarb. (5) 
-Niech tata żyje sto lat! (5) 

Kp. cz.4 nr 51, 
52 
 

https://www.youtube.com/watch?v=THKB0upcU-k
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-Życzę mamie i tacie, aby byli zdrowi, szczęśliwi. (8) 
-Mamo, tato kocham was. (4) 
 
3. Serduszko dla rodziców- praca plastyczna. 
 
4. Oglądanie obrazków. Odszukiwanie i zaznaczanie 
10 różnic miedzy nimi (karta pracy). 
 
5. Zabawa z piosenką Klepiemy do rytmu. 

 
 

 
 
 
 
1.Serduszko dla rodziców                                                 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ka5IfpLyIxU 
 
 
 
2.Zabawa z piosenką Klepiemy do rytmu 
 
https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4 
 
 
       
                                                                                                                                                   
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Piątek 
29.05.2020 
 
182. 
Kochani rodzice 

1. Dzielenie na sylaby lub głoski nazw obrazków 
przedstawiających prezenty dla rodziców. 
 
2. Rysowanie szlaczków po śladzie, a potem – 
samodzielnie. Rysowanie po śladach rysunków. 
Kolorowanie rysunków dużych misiów na brązowo, a 
małych misiów – na różowo (karta pracy). 
 
3. Słuchanie piosenki Kwiatowy walczyk. 
 
4. Tulipan dla rodziców - praca plastyczna. 
 
5. Ćwiczenia z liczeniem w podskokach. 

 

Kp. cz.4 nr 53 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ka5IfpLyIxU
https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4
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1.Obrazki  do dzielenia na sylaby lub głoski Prezenty dla rodziców 
 
 
            RÓŻA                                               CZEKOLADA                                               TORT 
                       
                                                                                
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             KOT                                                     WAZON                                                KAWA 
                                                                                                                                                
                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                             
 

 

  

 

          KRAWAT                                               KORALE                                                  OBRAZ 
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2.Piosenka Kwiatowy walczyk                                                                       

https://www.youtube.com/watch?v=JQzvi20E1sM 

 

3.Tulipan dla rodziców – praca plastyczna                                        

https://www.youtube.com/watch?v=So7qmbCRsdI 

 

4.Ćwiczenia w liczeniu w podskokach 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg 

 

 

                                                   SERDECZNE  POZDROWIENIA 

 ŻYCZYMY RODZICOM 

 WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO 

                                                     EWELINA CZARNOWSKA I  PAULINA ŁOŃSKA 

https://www.youtube.com/watch?v=JQzvi20E1sM
https://www.youtube.com/watch?v=So7qmbCRsdI
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

