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 25-29. 05. 2020 r. Propozycje zajęć dla grupy 2     Pozdrawiam ☺ 

temat tygodnia: ŚWIĘTO  MAMY  I  TATY  

1. DZIEŃ  

TEMAT:  PORTRET  RODZINY 

▪ Oglądanie zdjęć i albumów rodzinnych.  Omówienie miejsc i sytuacji, w których zostały  

one zrobione. Dziecko mówi, kto wchodzi w skład ich najbliższej rodziny, podaje imiona 

swoich babć dziadków i innych osób na fotografiach.  

▪ Zabawa ruchowa Spacer z rodziną.  

Dziecko wspólnie z R. pokazuje ruchem historyjkę opowiadaną przez R.: 

Jest piękna pogoda, idziemy całą rodziną do parku.                 maszerują w miejscu, 

Na ścieżce błyszczy kałuża, po wiosennym deszczu,                 przeskakują z nogi na nogę 

Idąc dalej, spotykamy skaczącą po drzewach wiewiórkę.        podskakują tak jak wiewiórka, 

Przysiadamy na kolejnej ławce                                                     wykonują przysiad, 

nie możemy się zdecydować, czy odpocząć, czy iść dalej.       wykonują kolejne przysiady, 

Idziemy jednak dalej.                                                                      maszerują w miejscu, 

Wśród gałęzi drzew śpiewa ptak.                                                 rozglądają się z ręką przy czole, 

Wracamy do domu i odpoczywamy.                                            dziecko siada lub kładzie się  

                                                                                                            dywanie. 

▪ Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec z gazetami. 

Nagranie piosenki  Mama i tata gazety (najlepiej szare dużego formatu). 

https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4 

Kiedy R. włącza nagranie piosenki, wówczas dziecko w dowolny sposób tańczy na rozłożonej 

gazecie, nie schodząc poza nią. Kiedy nagranie jest zatrzymywane, dziecko przybiera jak 

najbardziej dziwną pozę, nie wykraczając poza linię gazety. 

▪„Moja rodzina” – zabawa plastyczna. Dziecko kredkami świecowymi rysuje członków swojej 

rodziny. Na koniec opowiada o swojej pracy – kogo narysowało i w jakiej sytuacji. 

2. DZIEŃ  

TEMAT: KWIATEK  DLA  MAMY 

▪ Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej Zapach mamy. 

Jak ja nie lubię, kiedy mama gdzieś wyjeżdża. Dom bez mamy jest jakiś inny. A jutro znowu 

wyjedzie na kilka dni – westchnąłem. – Więc jeszcze tylko dziś przytuli mnie przed snem, bo 

jutro… Nagle poczułem, jak w gardle rośnie mi wielka kula, a z oczu kapią łzy.  

– Tomeczku, kochanie, wiem, że ci przykro, ale to tylko trzy dni. Tata i babcia wspaniale się 

tobą zaopiekują. A ja szybko wrócę i przywiozę ci jakąś pamiątkę z tej podróży. Obiecuję. No 

już, uśmiechnij się do mnie, skarbie – szepnęła mama i przytuliła mnie mocno.  

– Mamo, jak jesteś blisko, zawsze czuję taki ładny zapach. Poznałbym cię po nim wśród 

tysiąca innych mam – powiedziałem.  

https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4
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– Tak pachną moje ulubione perfumy. Cieszę się, że ten zapach ci się podoba – powiedziała 

mama, uśmiechnęła się i wyszła z pokoju. Po chwili wyskoczyłem z łóżka i pobiegłem do 

łazienki.  

– Mam genialny pomysł. Gdzieś tu musi być… – mruknąłem, przeszukując półkę z 

kosmetykami mamy. – Ile tego tu jest – zdziwiłem się, przesuwając pudełeczka z kremami, 

szminki, tubki i pędzelki. Wreszcie trafiłem na mały, śliczny flakonik i powąchałem go. – 

Znalazłem, to te perfumy – odetchnąłem z ulgą.  

Potem poszedłem do kuchni i wybrałem trzy małe słoiczki po dżemie. Takie słoiczki babcia 

starannie myła i przechowywała w kuchennej szafce.  

Teraz do każdego słoiczka prysnę trochę perfum i szybko zakręcę wieczko. Będę miał w nich 

zapach mamy. Po jednym słoiczku na każdy wieczór, kiedy jej nie będzie – ucieszyłem się.  

A kiedy w każdym słoiczku uwięziony już był piękny zapach, szybko schowałem je do swojej 

szafki i nareszcie mogłem zasnąć. 

 Tak, jak przewidywałem, dni bez mamy, a zwłaszcza wieczory, zdawały się nie mieć końca. 

Ale najbardziej tęskniłem za nią, kiedy nadchodziła pora snu. Babcia czytała mi wtedy długą 

bajkę, a tata zawsze całował przed snem, ale kiedy tylko wyszli z pokoju, wyjmowałem  

z szafki słoiczek. Odkręcałem wieczko i zamykałem oczy. Otaczał mnie wtedy zapach, jakby 

ramiona mamy.  

– Dobranoc, mamusiu – szeptałem i dopiero wtedy nadchodził sen.  

Tak było przez dwa wieczory, ale trzeciej nocy długo nie mogłem zasnąć.  

– Mama wraca jutro do domu. Pewnie jak się zbudzę, ona już tu będzie – cieszyłem się.  

Wreszcie usnąłem zmęczony, zaciskając w ręce słoiczek. Ale co to?! Mama jest zamknięta  

w moim słoiku! Puka paluszkiem w szklaną szybę i chyba chce wyjść.  

– Ojej, co ja zrobię z taką maleńką mamą? Mogę ją wsadzić do któregoś z moich 

wyścigowych samochodzików, teraz się tam zmieści. A już na pewno uda mi się wepchnąć  

ją do mojej ulubionej koparki – pomyślałem. Odkręciłem więc słoiczek i pomogłem mamie z 

niego wyjść. Nagle poczułem zapach mamy i jej ręce na swojej buzi. Potem dała mi całusa.  

– Dzień dobry, kochanie! – to był jej głos. Obudziłem się i przetarłem oczy.  

– Mamo, jak ty szybko urosłaś – zawołałem.  

– Coś takiego! Czyżbym się przez te trzy dni powiększyła? – zaśmiała się mama i położyła na 

poduszce piękny złoty gwizdek i następne autko do mojej kolekcji.  

– Dziękuję, mamo! Jest super. Szkoda tylko, że się już do niego nie zmieścisz – powiedziałem.  

– No, gdybym była taka mała, nie mogłabym zrobić ci omletów na śniadanie – uśmiechnęła 

się mama.  

– Hura! Omlety! – zawołałem, wyskakując z łóżka.  

- Jak dobrze, że mama jest duża, wielka, ogromna! Tylko z czego się tam tak śmieje w tej 

kuchni?  

▪ Rozmowa na temat opowiadania. Proszę zadać pytana:  

Z czym kojarzyła się Tomkowi mama? Co zrobił Tomek z perfumami mamy? Co robił Tomek 

przed snem, kiedy nie było mamy? Co się śniło Tomkowi? Co dostał Tomek od mamy?  
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▪ Karta Pracy. Dokończ kolorować rysunek bukietu dla mamy według podanego wzoru. Policz 

kwiaty. Czy znasz ich nazwy? W jakim kolorze jest  wazon, a w jakim są  kwiaty. 
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3. DZIEŃ  

TEMAT: JAK TO JEST, KIEDY MA SIĘ RODZEŃSTWO? 

▪ Zabawa Halo! Mamusia?  

Dziecko spaceruje. Gdy R. powie: Jeden, zatrzymuje się, podnosi rękę do ucha i mówią do 

słuchawki: Halo! Mamusia? Gdy usłyszy słowo: Dwa – mówi: Dzień dobry pani,  

z równoczesnym wyciągnięciem ręki do przywitania. Gdy usłyszy: Trzy – mówi: Ojojoj!, 

trzymając się za głowy. Gdy dziecko zapamięta czynności odpowiadające danym hasłom,  

R. może wypowiadać je w różnej kolejności.  

▪ Jak to jest, kiedy ma się rodzeństwo?” – rozmowa na temat relacji dzieci z ich 

rodzeństwem.  

Dzieci  na dywanie. R. rozkłada na środku ilustracje przedstawiającą: małą dziewczynkę, 

młodszego od niej chłopca, kobietę i mężczyznę. R. mówi: Przyjrzyjcie się ilustracjom. To jest 

rodzina. Jak myślicie, kto to jest? (R. wskazuje rysunek mężczyzny) Dlaczego tak myślisz?  

A to kto? (R. wskazuje rysunek przedstawiający kobietę) Dlaczego tak myślisz? Jak myślisz, 

kim są te dzieci? Czy ty masz siostrę, brata? Jak ma na imię….W co się razem bawicie? 
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▪ Oglądanie obrazków „Rodzina”.  

  

Rodzic mówi: Obejrzyj obrazki. Powiedz, co robią Olek, Ada i rodzice. Opowiedz jak ty 

spędzasz czas ze swoją rodziną. 

 

 

▪ KP.2.39. Michał z przyjaciółmi i rodzicami wybrali się na piknik. Co mogli ze sobą zabrać?  

Narysuj wymyśloną przez siebie rzecz na kocu piknikowym. 

*Ile jest osób? Dorysuj tyle jabłek, aby każdy miał własne. 
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4. DZIEŃ  

TEMAT: KOCHAM CIĘ, MAMO! KOCHAM CIĘ, TATO! 

▪ Rysuj po śladach rysunków serduszek i powtarzanie rymowankę za osobą dorosłą. 

Pokoloruj trzy serduszka złączone ze sobą.  
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▪ Słuchanie piosenki Mama i tata. 

https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4 

I.  Mama i Tata idą na spacer,  

    a ja przed nimi biegam i skacze.  

    Mama i Tata idą pod rękę,  

    a ja im śpiewam taką piosenkę:  

ref. Kocham Mamę kocham Tatę i ich razem na dodatek.  

       Kocham Mamę kocham Tatę i ich razem na dodatek.  

       Kocham Mamę kocham Tatę i ich razem na dodatek.  

       Kocham Mamę kocham Tatę i ich razem na dodatek.  

II. Tata jest super Mama tak samo,  

     i miło razem z Tatą i Mamą.  

     Mama i Tata są wniebowzięci,  

     a ja im dalej śpiewam z pamięci:  

ref. Kocham Mamę kocham Tatę i ich razem na dodatek.  

       Kocham Mamę kocham Tatę i ich razem na dodatek.  

       Kocham Mamę kocham Tatę i ich razem na dodatek.  

       Kocham Mamę kocham Tatę i ich razem na dodatek. 

▪ Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

Gdzie idą rodzice?  Co robi dziecko?  Jak się czuje z rodzicami dziecko? 

Jaka była ta piosenka: skoczna i wesoła czy powolna i smutna? 

▪ „Kocham Cię, Mamo! Kocham Cię, Tato!” – praca plastyczna.  

Dziecko siedzi przy stoliku, przed sobą ma farby i kartkę. R. mówi: Zamknij oczy. Za chwilę coś 

powiem, a ty spróbuje zobaczyć kolory, które kojarzą się z tym wyrazem: mama. Co widzisz? 

Jeden kolor? A może jest ich wiele? Czy to są plamy, kolorowe kreski, a może jakieś kształty? 

Teraz powiem drugie słowo, a ty zobaczysz, czy w twojej wyobraźni pojawiły się nowe kolory 

lub kształty: tata. Co teraz widzisz? Zapamiętaj ten obraz. Otwórz oczy i za pomocą farb 

spróbuj namalować to, co sobie wyobraziłaś/ wyobraziłeś. Dziecko maluje farbami.  

• kartki, farby, pędzle, kubki z wodą 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4
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▪ „Na biwaku” – praca z KP.2.40  *Michał z Misią i jej rodzicami wybrali się na dwudniowy 

biwak. Opowiedz, jak spędzają czas. Jak myślisz, gdzie będą spać, gdy nadejdzie noc? Wytnij 

odpowiedni element z papieru kolorowego i go doklej. 

*Narysuj w ramce tyle kresek, ile jest wszystkich kół rowerowych na obrazku. 
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5. DZIEŃ  

TEMAT: CZEGO ŻYCZYĆ RODZICOM Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA? 

▪„Gimnastyka buzi i języka” Beata Gawrońska – ćwiczenia usprawniające narządy mowy. 

Mama, tata, oraz dzieci                          Dotykanie na zmianę końcem języka  

                                                                    górnych i dolnych zębów.  

To rodzina cała.                                                Rysowanie końcem języka koła przy 

                                                                    zamkniętych wargach 

Buziak dla mamy, buziak dla taty.       Posyłanie „całusków” w jedną i drugą stronę.  

Zabawa to wspaniała.                            Na wydechu dziecko mówi „aaaaaach”. 

 

▪„Kończenie zdań” – zabawa ze słowem.  

Dziecko siedzi na dywanie  R. rozpoczyna  zdanie, a dziecko je kończy. 

 Dam w prezencie mamie… Dam w prezencie tacie… Jestem zadowolona, jestem zadowolony, 

bo… Mamie będę życzyć… Tacie będę życzyć… 

▪ Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej Rodzina. 

R. mówi zagadkę i prosi dziecko o podanie rozwiązania.  

Razem mieszkamy: ja, mama, tata. 

Mam młodszą siostrę, starszego brata… 

Każdy pamięta o urodzinach, 

bo taka właśnie jest ma... (rodzina) 

 

▪ „Taniec dla rodziców” – do piosenki Mama i tata. Dziecko tańczy na gazecie tak,  

by żadną stopą nie wyjść poza jej obręb. R. podaje kolejne komendy:  

skaczemy na prawej nodze, na lewej nodze, wokół własnej osi….. 

https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4
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▪ Karta Pracy. Rysuj po szarych liniach obrysowujących rysunki prezentów dla mamy i taty. 

Pokoloruj wybrany prezent. 
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▪ Rysuj krawat i apaszkę po śladzie. 

 

 ▪Pokoloruj obrazki tak, by każdy miał inny kolor. Powiedz, komu można 

wręczyć w prezencie apaszkę a komu – krawat.     

 


