
Dzień Dobry Sóweczki 

Zabawy na nadchodzący tydzień 18.05-22.05.2020 „Święto Mamy i Taty” 

Do tematu można wykonać zadania s.22-27. 

Poniedziałek 18.05.20 (kartka z gazety na kulę, kółka wycięte z gazety ok 5/6 ) 

Na początek poproszę Was abyście przypomnieli sobie i powiedzieli jaki mamy dzień tygodnia 

i miesiąc. Teraz podajcie dni tygodnia zaczynając od końca.  

Następnie zapraszam do zabaw ruchowych oto propozycje: 

Dotknij podłogi- R daje dziecku kule z gazety, dziecko staje  w lekkim rozkroku w dłoniach 

trzyma kulę. Wykonuje obszerne krążenia całego tułowia w lewą i prawą stronę, następnie 

skłon w przód i dotyka kulą podłogi między stopami, prostuje się i unosi ręce wysoko za głowę. 

Mięśnie brzucha- dziecko kładzie się na plecy na podłogę. Na podłodze z prawej bądź z lewej 

strony na wysokości kolan kładzie kulę. Dziecko prostuje nogi, ręce układa pod głową. 

Zadaniem dziecka jest przenosić złączone, wyprostowane nogi wysoko nad kulą- raz na lewą, 

raz na prawą stronę. 

Skoki zajączków przez przeszkodę- R rozkłada przed dzieckiem papierowe kółka  

w odległości kroku, jedno przed drugim aby można było swobodnie przeskakiwać między nimi. 

Na sygnał R dziecko przeskakuje przez kółka i wraca do początku na czworakach. 

Do kółeczka- R rozkłada na dywanie papierowe kółka, na hasło R „Start” dziecko biega 

swobodnie między kółkami, na hasło „Stop” dziecko musi wskoczyć szybko na wybrane 

kółeczko. 

Teraz zapraszam do wysłuchania wierszyka „Serduszko„ B.Formy  

Duże czerwone serduszko, gorąco świecące słoneczko. 

Od dziecka twego ukochanego, to prezent dla ciebie mateczko. 

Olbrzymie bukiety kwiatów, niosą dziś wszystkie dzieci . 

Wietrzyk nucący piosenkę dla mamy, po niebie przed siebie w dal leci. 

Po wysłuchaniu porozmawiajcie o tym wierszu :R Dla kogo było czerwone serduszko  

z wiersza?, Dlaczego dzieci z wiersza dają swoim mamom kwiaty?, Jaka to okazja?, kto kocha 

swoje dzieci najmocniej na świecie? Jaki Ty(dziecko) możesz zrobić prezent swojej mamie  

z okazji jej święta? 

Naprowadzamy dzieci, że zbliża się święto Mamy i Taty. 

Zachęcam do spaceru dotleńcie organizm by mieć siłę na dalszą zabawę. 

Wtorek 19.05.20 (kredki, kolorowa kartka. K.26) 

Zacznijcie od wysłuchania wiersza „Mój tato” B.Formy. Później porozmawiajcie o nim. 

 R- co robiły dzieci z tatą w wierszu?, jak spędzały czas wolny?, dlaczego dzieci w wierszu 

składają życzenia swojemu tacie?, jaka to okazja? jaki wy możecie zrobić prezent swojemu 

tacie z okazji jego święta?  



„Chodzimy z tatą na długie spacery, mamy wspaniałe dwa górskie rowery, po parku na nich 

często jeździmy i nigdy razem się nie nudzimy. 

Gdy mroźna zima nagle przybywa i ciepłym szalem wszystko okrywa, bierzemy narty i śnieżne 

szlaki wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki. 

Często chodzimy razem do kina, lubimy obaj gdy dzień się zaczyna .Takiego mieć tatę to 

wielkie szczęście – życzeń mu składam jak najwięcej.” 

Kolejne zadanie to „Laurka dla Taty” dorysowywanie brakujących elementów. 

Znajdziecie ją w wyprawce K.26. Dziecko przykleja szablon na kolorowej kartce i dorysowuje 

brakujące elementy. 

Sówki pamiętajcie po skończonej zabawie sprzątnijcie zabawki i przybory. 

Środa 20.05.20 (serce z papieru, farby plakatowe, pędzel, kartka techniczna) 

Serduszkowe opowieści- Teraz niech każde dziecko trzymając serduszko w dłoni niech 

opowie swoim rodzicom za co najbardziej ich kocha, jak lubi spędzać z nimi czas. (np. kocham 

cię mamo/tato za…., lubię, gdy razem….itp). Na koniec zapytajcie swoich rodziców jak się 

teraz czują czy jest im smutno czy wesoło, czy sprawiliście m radość miłym słowem  

i uśmiechem. 

Kwiatki dla moich rodziców- R maluje dziecku wewnętrzna część dłoni pomaga odbić na 

kartce, jedno odbicie dłoni to jeden kwiatek. Dziecko wykonuje bukiet z tylu kwiatów ile ma 

lat. Palcem zamoczonym w farbie rysuje łodygi. Dziecko myje dłonie, zdejmuje buty  

i skarpetki. Rodzic maluje stopę dziecka następnie dziecko odbija ją tworząc liście kwiatów. 

Po skończonej zabawie zachęcamy dziecko do samodzielnych czynności higienicznych. 

Czwartek 21.05.20 (2 szablony wazonów wycięte z papieru, 12 kolorowych kwiatków z 

papieru przykładowe szablony poniżej) 

Dziś „Piosenka o mojej rodzinie” na początek posłuchajcie, później spróbujcie zapamiętać 

słowa. O kim była mowa w piosence?  

http://chomikuj.pl/maciejasiaa/Dla+Mamy+i+Taty/21.+Piosenka+o+mojej+rodzinie,6276251

934.mp3(audio)  

Piosenka o mojej rodzinie 

1.Coś wam powiem w sekrecie 

czy to zimą czy w lecie 

ja z rodziną lubię spędzać czas. 

Na wędrówkach dalekich 

tam gdzie góry i rzeki 

i gdzie szumi nieprzebyty las. 

Ref. Rodzinna wyprawa noga lewa, noga prawa 

lewy but, prawy but 

http://chomikuj.pl/maciejasiaa/Dla+Mamy+i+Taty/21.+Piosenka+o+mojej+rodzinie,6276251934.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/maciejasiaa/Dla+Mamy+i+Taty/21.+Piosenka+o+mojej+rodzinie,6276251934.mp3(audio)


rodzinna wyprawa noga lewa, noga prawa 

maszerują tup, tup. 

2.Dziadek z mapą na przedzie 

piękną trasą nas wiedzie 

za nim babcia, a za babcią ja 

Potem mama i siostra, 

tatuś w tyle pozostał 

dźwiga plecak i prowadzi psa. 

Ref. Rodzinna wyprawa... 

 

Kwiatki dla mojej mamy- R układa przed dzieckiem dwa wazony ,wkłada do nich różną liczbę 

kwiatów. Dziecko za każdym razem przelicza kwiaty w każdym wazonie i porównuje np. 6 i 6 

– tyle samo w każdym wazonie, 2 i 5- w drugim jest więcej/w pierwszym jest mniej,  

6 i 4- w pierwszym wazonie jest więcej/w drugim jest mniej.  

Piątek 22.05.20 (kula z papieru, sznurek, piosenka „Piosenka o mojej rodzinie”.) 

Na koniec tygodnia zapraszamy na zabawy ruchowe, dzieci zakładają wygodny strój  

i zaczynamy. 

Rozgrzewka- dziecko wykonuje bieg w miejscu na hasło „start” natomiast na hasło „stop” 

zatrzymuje się . 

Spacer żuczków – R na dywanie przy użyciu dowolnego sznurka formuje okręgi 

(kilka).Dziecko przyjmuje pozycje podporu tyłem, kładzie na brzuchu kule z papieru  

i rozpoczyna wędrówkę między okręgami. Na hasło „żuczki do domku”, dziecko szybko siada 

do okręgu w siadzie skrzyżnym a kule z papieru kładzie przed sobą.  

Po linie- rozkładamy sznurek, zadaniem dziecka jest przejście po sznurku unosząc wysoko 

kolana mając ręce rozłożone w bok  i w jednej ręce trzymając kule z papieru. Kule przekłada  

z ręki do ręki.(zwracamy uwagę na prawidłową postawę podczas ćwiczeń).  

Skoki- R na dywanie formuje okrąg z dowolnego sznurka. Dziecko wskakuje do okręgu, 

wyskakuje z niego w przód, w tył, na boki. Najpierw dziecko skacze na obu nogach, później na 

jednej nodze. 

Rośniemy-dziecko wykonuje przysiad podparty w ręku trzyma kule z papieru. Na sygnał 

rodzica powoli prostuje się – aż do wspięcia na palce, a kule unosi wysoko nad głową.  

Piosenka o mojej rodzinie- a teraz przypomnijcie sobie wczorajszą piosenkę i wspólnie  

z rodziną ją zaśpiewajcie (rodzic może nagrać krótkie nagranie chętnie posłuchamy). Możecie 

też do niej zatańczyć (np. na refren 4 kroki w miejscu, wysunięcie do przodu nogi lewej, prawej 

jak w piosence, tupnięcie nogą, marsz itp.) 



Zachęcam wszystkie dzieci do pomocy rodzicom przy obiedzie np. możecie nakryć do stołu 

tak jak pomagacie P. Bożence pełniąc rolę dyżurnego.  

Dzieciaki swoje prace „Kwiatki dla moich rodziców” i „Laurka dla Taty” zapakujcie jako 

prezent dla swoich rodziców z okazji ich nadchodzącego święta.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


