
Witajcie moje wspaniałe Puchatki w najbardziej RODZINNYM TYGODNIU w całym roku 

przedszkolnym. To właśnie w tym czasie, co roku obchodzimy w przedszkolu Święto 

Rodziców… w tym roku będzie to wyglądało jednak nieco inaczej. Niespodzianki dla mam są 

już gotowe albo wkrótce będą – zadnie dodatkowe z piątku. Zostały nam do wykonania 

prezenciki dla tatusiów…. 

Ale zacznijmy od początku. Najpierw poranny bardzo ważny rozruch, aby każdy był zdrowy i 

miała dobry humor. 

 

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 trzyma na kolanach. Na hasło Rodzic zmęczony wykonuj luźny 

skłon tułowia w przód. Na hasło Rodzic wypoczęty – prostuje tułów, głowę trzyma 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 biega w różnych kierunkach z wysokim unoszeniem kolan i naprzemiennym 

uginaniem i prostowaniem rąk w łokciach. 

Ćwiczenie uspokajające Mama i tata. 

Dziecko maszeruje po obwodzie koła z rytmicznym wytupywaniem i powtarzaniem 

rymowanki Mama i tata kochają nas, na słowo nas zatrzymuje się i klaszcze w dłonie; Mama 

i tata mają dla nas czas – na słowo czas zatrzymuje się i klaszcze w dłonie. 

 

Kochane Puchatki, czy pamiętacie jak pokazać Rodzicom, że ich bardzo kochacie? 

Na pewno, ale tak dla przypomnienia: często ich przytulajcie, bo przytulanie poprawia 

nastrój, pamiętajcie o swoich obowiązkach i sumiennie je wykonujcie, od czasu do czasu 

zróbcie Mamie i Tacie niespodziankę, powiedzcie coś miłego i bardzo się starajcie 

przestrzegać zasad. 

 

W poniedziałek 25 maja zaczniemy tydzień od przygotowania prezentu dla Tatusiów. 

Przygotujcie kolorowy papier w 2 kolorach, które do siebie pasują, białą kartkę, klej, 

nożyczki i ołówek lub kredki. Instrukcję wyślę w tajnej wiadomości.  

A teraz zajęcia właściwe  Na początek wiersz Moja rodzina, porównajcie rodzinę z wiersza 

ze swoją rodziną. Wasi Rodzice też byli kiedyś mali, poproście, aby wyciągnęli swoje zdjęcia 

z dzieciństwa i poszukajcie podobieństw, jakie Was łączą z Mamusią lub Tatusiem.  

Jak już odkryjecie podobieństwa między sobą i rodzicami zabawcie się z imionami. Będą 

Wam potrzebne małe karteczki i coś do pisania. Poćwiczycie czytanie i sprawdzicie czy 

znacie imiona członków Waszej rodziny. 

Spróbujemy też nauczyć się piosenki o Rodzina to świetna drużyna, abyście we wtorek mogli 

zaśpiewać ją Rodzicom. 

 

We wtorek 26 maja razem z Adą i jej rodziną wyruszymy na przedszkolny Festyn 

(opowiadanie) z okazji Dnia Mamy i Taty. Sprawdzimy, co na tą okazję przygotowały dzieci 

z przedszkola Ady i jak wszyscy się bawili.  Festyn to muszą być zabawy ruchowe, więc czas 

na gimnastykę. Zestaw jak zawsze w codziennej wiadomości. 

Popołudniu pamiętajcie żeby złożyć Rodzicom piękne życzenia, wręczyć prezenty, 

powiedzieć wierszyki i jeśli zapamiętaliście zaśpiewać piosenkę. Później, jeśli to możliwe, 



wybierzcie się na rodzinny spacer lub przejażdżkę rowerami. Odwiedźcie swoje ulubione 

miejsca i zróbcie sobie w nich selfi . Obserwujcie czy an spacerze spotkacie inne rodziny. 

Po czym poznać że grupa osób to rodzina? 

 

W środę 27 maja na początek pytanie, pamiętaliście żeby wręczyć Rodzicom upominki z 

okazji Ich święta? Wierzę, że tak… więc możemy brać się do pracy  

Zapraszam Was na początek na zgadywanki, posłuchaj początków zdań i powiedz, Kto jest 

kim? Zgadywanki skończone zapraszam, więc na opowiadanie Rodzina – porozmawiajcie z 

Mamusią lub Tatusiem na temat opowiadania i zastanówcie się co jest dobrego w posiadaniu 

rodzeństwa. Czas na trochę ruchu przygotujcie 2 kostki jeśli macie dobrze byłoby gdyby były 

duże – możecie je złożyć z rolek po papierze, rzucacie 2 kostkami sumujecie liczbę oczek i 

wykonujecie tyle „Kroków do domu”. Na koniec pobawimy się w porównywanie wzrostu, 

sprawdzimy, kto w waszym domu jest najwyższy, a kto najniższy. Porównacie też wzrost 

postaci na obrazkach. 

 

Rodzinny czwartek 28 maja przed nami, czas najwyższy na gimnastykę. Oczywiście 

rodzinną. Propozycje ćwiczeń jak zawsze w codziennej wiadomości  

Po gimnastyce chciałabym żebyście stworzyli drzewa genealogiczne swoich rodzin. Na dole – 

na pniu narysujcie portret swój i swojego rodzeństwa, trochę wyżej swoich rodziców. Kolejne 

piętro drzewa to dziadkowie, tylko nie pomylcie rodziców mamy i rodziców taty. A może uda 

się komuś narysować też pradziadków… 

A na koniec zajęć  

 

I nadszedł koniec tygodnia – piątek 29 maja. Na dobry początek dnia zapraszam do 

wykonania masażyku „W mojej rodzinie” – najpierw Rodzice masują dzieci mówiąc 

wierszyk, a później następuje zamiana. Przypomnijcie sobie poniedziałkową piosenkę, a 

następnie zagrajcie w grę i dopasujcie podpisy do członków rodziny. 

Po całym tygodniu zajęć o rodzinie myślę, że jesteście gotowi do stworzenia mapy myśli – 

poproście Mamusię lub Tatusia żeby na kartce napisał dużymi literami słowo rodzina, a 

następnie dopisywał Wasze skojarzenia do tego wyrazu – Waszym zadaniem natomiast jest 

dorysowanie do każdego skojarzenia małej ilustracji. 

 

Wszystkie materiały jak zawsze pojawią się w codziennych wiadomościach na messengerze 

oraz na naszej Puchatkowej grupie 

 

W fioletowych książkach część 4 możecie pracować do strony 52 

Turkusowe książeczki możecie wypełnić do końca 

Dodatkowo dla chętnych pojawią się zadania z kodowania 


