
Witamy Was kochane Pszczółki!  

                                   Przed nami kolejny tydzień wspólnych zabaw! 

 Będzie to bardzo ważny temat, gdyż w tym tygodniu porozmawiamy o Święcie Mamy  

i Taty. Wiemy, że bardzo kochacie swoich rodziców i chętnie przygotujecie dla nich 

niespodzianki a my postaramy się Wam w tym pomóc. Powodzenia i miłej zabawy!    

 

PONIEDZIAŁEK - 25 MAJA 

 

Jak zawsze z rana zdrowa porcja ruchu, proponujemy Wam zabawę ruchową: 

„Wiosenny spacerek z mamą i tatą”                                                                                                                                 

- idziemy na spacer (marsz w miejscu, marsz do przodu , marsz do tyłu)                                           

- naśladujemy jak pada deszczyk (paluszkami pukamy w podłoże, mały deszcz delikatnie , 

duży   szybko i mocno)                                                                                                                                

-  naśladujemy jak wieje wietrzyk  (ręce w górę , poruszamy w prawo i lewo)                                                  

- naśladujemy jak świeci słoneczko (wyciągamy się w górę)                                                                                   

- naśladujemy rosnące kwiatki  (od siadu do wyciągnięcia ramion w górę)                                                       

- przeskakujemy przez kałuże  (dowolne podskoki) 

 

„Piosenki dla mamy i taty” – Kochani, gdybyśmy byli w przedszkolu,  

to przygotowalibyśmy dla rodziców wspaniały występ! Jednak nic straconego- musimy 

poradzić sobie w tej sytuacji, jaka jest i przygotujemy Waszym rodzicom niespodziankę. 

Wiemy, że bardzo kochacie swoje Mamy i Tatusiów! Lubicie też robić im niespodzianki!                                                                                                       

Zatem do dzieła…. Pamiętacie jak uczyliśmy się piosenek dla babci i dziadka? Wystarczy,  

że zamienimy słowa z babci- na mamę, z dziadka na tatę….. i gotowe! A przecież babcie,  

to też mamy….Waszych rodziców, a dziadek… to również tata! Wszystko pasuje! 

Teksty piosenek:  

„Co to za data”?                                                                                                                                                         

Co to za data, jaki to dzień?                                                                                                                                  

Czyje to święto, czy ktoś to wie?                                                                                                                                

My tę datę dobrze znamy, znamy                                                                                                                                                   

i o mamie pamiętamy,                                                                                                                                      

czekaliśmy długo aż,                                                                                                                                         

wreszcie mamo święto masz,                                                                                                                              

wreszcie mamo święto masz! 

Co to za data, jaki to dzień?                                                                                                                                  

Czyje to święto, czy ktoś to wie?                                                                                                                                

My tę datę dobrze znamy, znamy                                                                                                                                                   

i o tacie pamiętamy,                                                                                                                                      

czekaliśmy długo aż,                                                                                                                                         

wreszcie tato święto masz,                                                                                                                              

wreszcie tato święto masz! 

 

 

 



„Mama ma święto, tata ma święto” 

Mama ma święto, to mamy dzień,                                                                                                                                       

a ja pamiętam o tym.                                                                                                                                                          

Serce jej dam, buzi jej dam,                                                                                                                            

słonko zaświeci złote. 

Ref.: Mama moja la la la la la,                                                                                                                                       

mama moja święto ma /2x 

Tata ma święto, to taty dzień,                                                                                                                                       

a ja pamiętam o tym.                                                                                                                                                          

Serce mu dam, buzi mu dam,                                                                                                                            

słonko zaświeci złote. 

Ref.: Tata  mój la la la la la,                                                                                                                                       

tata mój święto ma /2x 

Piosenki wyślemy na naszą grupę  

 

WTOREK 26 maja 

Zabawa ruchowa na dzisiaj z wykorzystaniem butelki:  

https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U 

 

Dziś jest bardzo ważny dzień  26 maja – Dzień Mamy, wkrótce będzie Dzień Dziecka i 

również Dzień Taty. Dlatego proponujemy Wam wykonanie wspaniałej rodzinnej pamiątki:                                                   

„Obraz miłości - dłonie”. Odbijcie na kolorowej kartce kolejno ( najpierw tata, potem mama 

i dziecko) swoje dłonie pomalowane farbami plakatowymi. Gdy obrazek wyschnie, naklejcie 

go na białą kartkę, na której możecie napisać dowolny tekst na pamiątkę.  

 Miłej zabawy  

MAMA, TATA I JA 

 

MAJ 2020 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U


ŚRODA 27 MAJA 

 

Dziś proponujemy Wam wspólną zabawę muzyczno-ruchową dla dzieci i rodziców 

Skaczemy Tutaj link do zabawy:  

https://www.youtube.com/watch?v=U2-l87iDqU8 

 

„Gdzie pracuje moja mama? Jaki zawód wykonuje mój tata”?                                                                    

Na początek zachęcamy Was do obejrzenia bajeczki edukacyjnej pt. „Poznajemy miejsca 

pracy i różne zawody”. Po jej obejrzeniu spróbujcie udzielić odpowiedzi na kilka pytań:  

Kim chciałbym zostać w przyszłości? Kim chciałaby/chciałby zostać mój brat/siostra  

w przyszłości”? Miłego oglądania  

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

 

Porozmawiajcie również z rodzicami o ich zawodach i na czym polega ich praca. Na koniec 

dnia proponujemy wam masażyk. Zaproście wszystkich domowników do wspólnej zabawy. 

Będziecie na plecach uczestników wykonywać różne ruchy, odpowiednie do treści podanego 

wiersza: 

Co robią różni ludzie? 

- Stolarz młotkiem stuka (lekkie stukanie piąstką)                                                                                                           

- Lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami)                                                                                         

- Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią)                                                                                                 

- Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie)                                                                                             

- Rolnik grabi siano (grabienie palcami obu rąk z góry na dół)                                                                          

- Muzyk gra co rano(naśladowanie ruchów pianisty)                                                                                             

- I ja też pracuję (wskazanie na siebie)                                                                                                            

- Obrazek rysuję (dowolny rysunek palcami na plecach partnera) 

 

 

CZWARTEK 28 MAJA 

 

Zabawa ruchowa na dziś, to znana wam piosenka z pokazywaniem „Pada deszczyk”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=L3QdGJA7T4A 

 

„Rodzinny album” – wspólne oglądanie rodzinnych fotografii.                                                                    

Dzisiaj zachęcamy Was, abyście zajrzeli do rodzinnego albumu i przyjrzeli się zdjęciom, 

które przedstawiają Waszych członków rodziny. Wypowiadając się na temat swojej rodziny 

spróbujcie używać nazw określających stopień pokrewieństwa, np. siostra, brat, dziadek, 

wujek, ciocia. Odświeżcie swoje wspomnienia przeglądając zdjęcia, które utrwaliły 

najpiękniejsze momenty. Jeśli macie ochotę, sami narysujcie portret swojej rodziny. Czekamy 

na zdjęcia Waszych prac Kochani 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U2-l87iDqU8
https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc
https://www.youtube.com/watch?v=L3QdGJA7T4A


PIĄTEK 29 MAJA 

 

Zapraszamy do zabawy muzyczno – ruchowej: „Zabawy z mamą”  

https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g 

 

Dziś proponujemy Wam zabawę matematyczną „Polowanie na figury geometryczne”.  

Potrzebna Wam będzie taśma malarska, różne zabawki i przedmioty znajdujące się w waszym 

domu. Jak się bawić ilustruje poniższe zdjęcie .  

 

 
Miłej zabawy! Pozdrawiamy Was bardzo gorąco!   

 

Poniżej zamieszczamy dla zainteresowanych propozycję laurek dla mamy i taty. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g


 



 

 

 



 
 


