
Drodzy Rodzice. Drogie Nutki!  

W tym tygodniu porozmawiamy o rodzinie. 

Rodzina to skarb!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propozycja aktywności/ zabaw na 29.05.2020 

 
1. Piosenka na dzień dobry – Miś i Margolcia 

 

Proszę Was dzisiaj abyście również dzisiaj zaśpiewali z pokazywaniem radosną piosenkę na 

powitanie dla mamy i taty. Po wczorajszej próbie, dzisiaj na pewno będzie idealnie! 

Link do utworu na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno 

 
Dzień dobry tato i mamo kochana - machamy do siebie 

Dzień dobry wszystkim mówię już od rana – machamy i pokazujemy na siebie  
Dzień dobry wołam do pana sąsiada – machamy i pokazujemy na sąsiada 

Dzień będzie dobry nawet gdy deszcz pada.. – machamy i pokazujemy deszczyk 

Pogłaszczę pieska, przytulę też kotka -klaszczemy pieska, tulimy kotka 

Dzień dobry powiem, jeśli kogoś spotkam – machamy i kłaniamy się 

Pomacham ręką, do pana sąsiada – machamy i pokazujemy na sąsiada 

Już świeci słońce deszczyk przestał padać! W powietrzu rysujemy słoneczko 

 

2. Rozwiąż zagadki o rodzinie: 
 

  

Łatwą zagadkę dziś mamy, ? kim jest mama mamy? 
 

   



? 
To jest zagadka 

łatwa i prosta: 

kim jest dla Ciebie 

 twej mamy siostra? 

Jak razem się nazywa: 

? babcia i prababcia siwa, 

dziadek szpakowaty i dzieci 

– obok mamy i taty?  

? 
To „m” litera, to „a” litera. 

Te dwie litery wyraz zawiera. 

Słowo serdeczne, odgadniesz sama. 

 To jest na pewno słowo … . 

Oto niezwykle łatwa zagadka. 

? Kim jest dla Ciebie syn Twego dziadka? 

 

? 
Jak się zwracamy 

do brata swojej mamy? 

 

A przed mamą naszej mamy 

? kogo mamy? 

 

? 
Ta dziewczyna i ten chłopak 

jedną mamę mają. 

Odgadnij i powiedz prędko: 

 jak ich nazywają? 

Kto jest zatroskany, kiedy chorujemy lub 

? kiedy złe stopnie do domu niesiemy? 

Wspierają nas radą, pomogą w kłopotach 

i tak jak teraz, zawsze będą nas kochać!  

? 
Jest córką mamy i taty, 

bawi się lalkami, nie samochodami, 

jest starsza lub młodsza. 

 To moja kochana … . 
 
 
 
 
3. Posłuchaj piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 


Aktywność popołudniowa: 

 

 Olek i Ada. Karty pracy cz. 5, s. 46, 47, 49 
 

 Pisanie po śladach liter i połączeń między nimi – zgodnie z kierunkiem pisania. 

Możesz podjąć próby samodzielnego pisania – karta praca w załączniku nr 1 i 2.

 

Proponowane aktywności możecie wykonywać stopniowo w dowolnym momencie dnia 

 

 

Powodzenia Nutki 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


 
 

Załącznik nr 1



Załącznik 2



 


