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Dzień tygodnia Plan zajęć 

Poniedziałek 
18.05..2020 

• Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – kocham mamę i tatę. 
Słuchanie wiersza Hanny Łochockiej „Obrazek dla mamy” w wykonaniu 
nauczyciela-Transmisja na żywo na fb ,  
„Mamo, namalowałam ci obrazek 
 zupełnie sama .  
Na tym obrazku jesteśmy razem:  
ja, twoja córka, ty, moja mama . 
 A twój synek, mój brat, 
 podaje ci kwiat .    
Jesteś pięknie ubrana,  
uśmiechnięta  i ładna (rysowałam cię przecież od rana!) 
 Tylko mi tu nie wyszło,  
że ty, mamo, jak żadna, 
 jesteś najmocniej z wszystkich kochana!  „      
                 Hanna Łochocka 
 Rozmowa na temat treści wiersza. N. pyta: Kogo narysowała dziewczynka?, Jak 
wyglądała mama?, Czego nie udało się jej narysowad?.  
 
• Zajęcia plastyczne – kwiaty dla mamy. Wykonanie pracy plastycznej 
techniką origami z kół. 

Wtorek 
19..05.2020 

• Słuchanie tekstu inscenizacji „Tatusiowie” w wykonaniu nauczyciela- 
transmisja na żywo na fb, rozmowa o perypetiach rodziców i dzieci. 
Występują: Dzieci, Tatuś I, Tatuś II, Tatuś III Każdy tatuś ma coś na głowie: jeden 
kocyk i ciuszki, drugi rondelek, trzeci psa z pluszu 
 Dzieci: To są nasi tatusiowie . Mają mnóstwo spraw na głowie . 
 Tatuś I: (patrzy na kartkę, jakby czytał listę spraw do załatwienia): Od tych spraw 
głowa mi puchnie! Mam dzisiaj posprzątad kuchnię, psa na spacer wyprowadzid… 
Muszę sobie z tym poradzid! Wychodzi.  
Tatuś II: O! Ja mam trudniejsze zadanie – karmienie i przewijanie . A ten nasz 
mały niejadek Znów na mnie wypluje obiadek! Wychodzi. 
 Tatuś III: Ja mam deser zrobid sam! Ale lepszy pomysł mam! 
Dziś w zastępstwie dobrej wróżki,      uprasuję żonie ciuszki! Wychodzi.  
Tatuś I: (wraca na scenę): Słuchajcie! Znów głowa mi puchnie! Nasz pies zasiusiał 
mi kuchnię! Bo gdy zmywałem talerze, zapomniałem o spacerze! 
 Tatuś II (przebiega przez scenę): Przede mną nowe zadanie! Upapranych 
śpioszków pranie! Bo naszego niemowlaczka nakarmiłem bez śliniaczka!  
Tatuś III (przechodząc przez scenę): Prasowałem sweter bury – żelazko wygryzło 
w nim dziury! Powiem, że to sweter nowy . Najmodniejszy! Ażurowy! 
 Dzieci (łapią się za głowy): Biedni nasi tatusiowie… Mają tyle spraw na głowie 

 Przygotowanie do nauki czytania i pisania – przygoda Trampolinka. 
Poznanie litery r, R.  

Wykonywanie dwiczeo w KP5, s. 24–25.  
• Zajęcia ruchowe,  dwiczenia gimnastyczne według pomysłów dzieci. 

Środa 
20.05.2020 

• Zajęcia społeczne –  Wypowiedzi dzieci na określony temat  w czasie 
video transmisji na podstawie  prezentacji autorskiej do inscenizacji „Chodzą 
mamy” 
Występują: Narrator, Mama I, Mama II, Mama III  
Narrator:  To jest park zaczarowany . Po tym parku chodzą mamy . Chodzą mamy 



alejkami, pchają wózki ze skarbami . 
Mama I: W moim wózku skarb się kreci, skarb cenniejszy niż diamencik! 
Mama II: Mój skarb droższy jest niż perły! O! Jak śmieje się! Bez przerwy! 
Mama III: Mój jest droższy niż rubiny! Patrzcie, jakie stroi miny! 
Narrator: Chodzą mamy, spacerują, dobrych wróżek wypatrują… 
Mama I: O! tam jedna jest! Pod klonem . Już pędzimy w tamta stronę! 
Mama II: Tam jest jedna, a tam druga! Czarodziejskim okiem mruga . 
Mama III: A pod sosną trzecia czeka! Do nas śmieje się z daleka! 
Narrator: Jak różowo! Jak błękitnie! Każdy wózek jak kwiat kwitnie! Wożą mamy 
skarby swe, omijają wróżki złe! - 
Wykonywanie dwiczeo w KP5, s. 26–27.   
• Zajęcia umuzykalniające – śpiewamy dla mamy.  
Nauka piosenki „Mama w kuchni”  
 www.youtube.com/watch?v=A_gixhymV1E 
1 .  Mama krząta się w kuchni od rana,  
myśli wciąż o niebieskich migdałach, 
 gdy pytamy: co ugotowała?  
Dziś dla was pieczeo mam z hipopotama! 
 Ref .:  Nasza mama, mama zadumana, 
 mama zadumana cały dzieo,  
 błądzi myślami daleko,  
 codziennie przypala mleko,  
na łące zrywa kwiaty 
 i sól sypie do herbaty . 
     2 .  Nasza mama, niezwykła kucharka,  
krokodyla wrzuciła do garnka,  
krasnoludek wpadł jej do sałaty, 
 a w piecu piecze się zegarek taty . 
 Ref .: Nasza mama . . .      
3 .  Ten krokodyl, co uciekł z ogródka, 
 w przedpokoju chciał zjeśd krasnoludka,  
chod zegarek czuje się fatalnie,  
to obiad był dziś bardzo punktualnie . 
 

Czwartek 
21.05.2020 

• Zajęcia matematyczne – obrazek dla mamy i taty.  
Wykonywanie dwiczeo w KP5, s. 20–21.  
• Zajęcia plastyczno-techniczne – krawat dla taty. Ozdabianie według 
własnych pomysłów. 

Piątek 
22.05.2020 

• Dzieo Mamy i Taty- wspólne oglądanie filmu  -montażu poetyckiego  w 
wykonaniu Biedronek dla rodziców  w ramach uroczystości  i celebrowania 
święta rodziców. 
• Zajęcia ruchowe –dwiczenia gimnastyczne- dwiczenia z Savusiem 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=A_gixhymV1E

