
 

Kochane Kangurki przed nami kolejny tydzień nowych wyzwań. Zbliżają się bardzo 

ważne święta Dzień Mamy i Taty. Zapraszamy Was do zabawy 

 

 

Poniedziałek 25.05.20. 

Kochane Kangurki dzisiaj mamy dla Was film „Moja rodzina” (link do filmu prześlemy na 

naszą grupę). Obejrzyjcie film z najbliższymi i porozmawiajcie o rodzinie: 

Z jakich osób składa się rodzina? 

Jak maja na imię Wasza mama i Wasz tata? 

Jak maja na imię babcia i dziadek? 

 

 

 



Zapraszamy Was tez do rysowania po śladzie i nazywania członków rodziny na ilustracjach. 

 

 



 

Wtorek 26.05.20 

Kochane dzieci dziś jest bardzo ważny dzień. Wiecie kto dziś obchodzi swoje święto?? Tak, 

mama. Dziś obchodzimy Dzień Mamy. Pamiętajcie dzisiaj w sposób szczególny o swoich 

mamach. . 

 



 

Na początek spróbujemy stworzyć portret mamy. 

Poprosimy rodziców, aby recytowali wiersz G. Gąsienicy, dzieci naśladują ruchy – rysują 

mamę palcem w powietrzu lub na dywanie. 

Spróbuj mamę narysować… 

Okrąglutka jest jej głowa.  Dzieci rysują koło 

Jedno oko, oko drugie… Dzieci zaznaczają kropki lub małe kółeczka jako oczy 

Uśmiech piękny wyczaruję… Dzieci rysują linię – uśmiech 

Długie włosy już dodałam, Dzieci rysują kreski lub fale 

Ale o czymś zapomniałam! 

Gdzie jest brzuch? dzieci rysują brzuch, np. w kształcie koła 

A ręce dwie? Dzieci dorysowują dwie kreski – ręce 

Kto mi powie, gdzie? 

Nogi trzeba dorysować… Dzieci dorysowują dwie kreski – nogi 

I mamusia już gotowa! 
 

Mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście 

Teraz zrobimy mamie niespodziankę, poprosimy tatusiów o pomoc. Zapraszamy Was do 

wykonania laurki dla Mamy. Możecie skorzystać z naszych propozycji lub stworzyć laurkę 

samodzielnie . Na pewno macie dużo, świetnych pomysłów. Podzielcie się z nami swoimi 

laurkami, czekamy na zdjęcia 

 



 

 



 

 



 

Mamy tez wierszyk dla naszych kochanych mam 



 

 

 

 

 

 



Środa 27.05.20 

Kochane dzieci dziś zaczynamy dzień od porannej gimnastyki. Jesteście gotowe??:) 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0 

 

Mamy też dzisiaj dla Was zadanie polegające na policzeniu poszczególnych narzędzi i narysowaniu 

w okienkach kropek odpowiadających ich ilości. Kartę pracy z narzędziami prześlemy na grupę. 

Zapytajcie tatę czy używa takich narzędzi w swojej pracy? A może tata opowie Wam do czego one 

służą?  

 

Czwartek 28.05.20 

Na dobry początek zapraszamy do zabawy „Zwariowany poranek”. Poprosimy rodziców o 

przeczytanie wiersza a dzieci o ilustrację wiersza ruchem. 

 

Idzie tata na paluszkach ( dzieci idą na placach) 

cicho skrada się do łóżka(kładą place na ustach i mówią ciii) 

w mamy ucho szepcze zdanie ( szemrają po cichu) 

- Wstawaj mamo na śniadanie (powtarzają zdanie) 

 

Mama zrywa się z pościeli ( wyciągają ręce do góry i podskakują) 

gładzi włosy, łóżko ścieli (poprawiają włosy i podnoszą „kołdrę) 

pędzi szybko wprost do szafy ( biegną) 

wkłada bluzkę, tę w żyrafy ( naśladują zakładanie bluzki) 

 

Stawia czajnik na kuchence ( trzymają przedmiot i stawiają go) 

potem bierze mnie za ręce ( robią z ramion kołyskę) 

są gilgotki, jest ściskanie ( wzajemnie się łaskoczą i obejmują) 

plus turlanie na tapczanie ( turlają się po dywanie) 

 

Co w tym czasie robi tata? ( rozkładają ręce) 

Lista zajęć jest bogata 

parzy kawę, piecze grzanki ( pokazują na palach listę czynności) 

kładzie noże, stawia szklanki. 

 

Gdy śniadanie już zjedzone, ( głaszczą się po brzuchach) 

mama mruga w moją stronę ( mrugają jednym okiem) 

Wkładaj kurtkę, halo Wiola! ( wołają kogoś ręką) 

Bo jedziemy do przedszkola ( naśladują jazdę samochodem) 

 

Tata krztusi się ze śmiechu ( śmieją się ) 

Mamo, mamo dość pośpiechu! (grożą palcem) 

Dopij kawę, pogłaszcz kota, (naśladują picie i głaskanie kota) 

Dzisiaj przecież jest sobota! (kiwają głowami). 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0


Zapraszamy Was tez do nauki piosenki  dla  mamy i taty, zaproście całą rodzinę do wspólnego 

śpiewu.  

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

Mamy też dla Was obrazek rodziny do pokolorowania.  

 

 

 

 

Piątek 29.05.20 

Kochane Kangurki pamiętacie naszą zabawę o rodzinie?? Przygotujcie rączki i zapraszamy do 

zabawy. Pokazujemy paluszki: 

Ten pierwszy to Dziadziuś, (kciuk) 

tuż obok Babunia. (wskazujący) 

Największy to Tatuś, (środkowy) 

a przy nim mamusia. (serdeczny) 

A to ja dziecina mała, (mały) 

i to jest rodzinka cała. (ręka cała) 

 

Dziś proponujemy Wam także narysowanie serduszka dla mamy i taty.  Czekamy na zdjęcia 

Waszych serc.  

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


Na koniec mamy dla Was piosenkę „Moja wesoła rodzina”, życzymy miłej zabawy 

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4 

 

A może macie ochotę ułożyć puzzle przedstawiające rodzinę, poprosimy rodziców o pomoc w pocięciu 

obrazków. Na pewno świetnie dacie sobie rade 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


