
PROPOZYCJE ZABAW I ZAJĘĆ DLA DZIECI OD 25.05.2020 DO 29.05.2020 

 

Drogie Dzieci! – w tym tygodniu będziemy obchodzić Dzień Mamy, ale uświadomimy Wam ważną 

rolę obydwu rodziców, zarówno Mamy jak i Taty. 

Kochane Mamy! 

Z okazji Waszego Święta składamy ciepłe i serdeczne życzenia wszystkim 

mamusiom przedszkolaków z naszej grupy, życząc zdrowia, radości ze swoich 

pociech, spełnienia marzeń, szczęścia i dużo uśmiechu. 

 

 

 

 



 „ŚWIĘTO RODZICÓW” 

 Wspólne oglądanie rodzinnych albumów – fotografii oraz okoliczności ich wykonania. 

Przypomnienie i używanie nazw określających stopień pokrewieństwa (wujek, ciocia, dziadek, babcia, 

siostra, brat). 

 Wypowiedzi dzieci na temat swojej rodziny, swobodne rozmowy z rodzicami. 

 Nauka piosenek:  

 ”Mamo życzę Ci” 

https://www.youtube.com/watch?v=Z494eKHbbfE&list=PL7Lg168IaC6RISeC1o1ET4iUVNPxX5aEe&in

dex=11 

 „Tata jest potrzebny” 

https://www.youtube.com/watch?v=wdIW1gslor4 

 Ćwiczenia oddechowe: (Dziecko uprzednio wycinają z kolorowego papieru różnej wielkości 

serduszka) 

„Wyścig serduszek” – Rodzic przykleja dwa paski taśmy samoprzylepnej w niewielkiej odległości od 

siebie. Zapisuje markerem wyrazy start i meta. Dzieci układają serduszka na starcie i dmuchają 

przesuwając je wydmuchiwanym powietrzem do linii mety. 

 Propozycje plastyczne do wykorzystania: 

 – wykonanie laurki dla rodziców z serduszek 

 – rysowanie portretu swoich rodziców 

 – koszyczka z kwiatkami 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z494eKHbbfE&list=PL7Lg168IaC6RISeC1o1ET4iUVNPxX5aEe&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Z494eKHbbfE&list=PL7Lg168IaC6RISeC1o1ET4iUVNPxX5aEe&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=wdIW1gslor4


 

 

 Ćwiczenia graficzne – kwiatki dla Mamy i Taty 

 



 

 Przeliczanie elementów i kolorowanie obrazka 

  

 Zabawa w przeciwieństwa, wzbogacenie słownictwa. Opisywanie wyglądu zewnętrznego człowieka, 

zadawanie pytań: 

 – Jakiego wzrostu może być człowiek ? (niski, wysoki, średni) 

 – Jak nazywamy ludzi mających dany kolor włosów? (blondyn, brunet, rudy, szatyn) 

 – jakie można mieć włosy? (proste, kręcone) 

 – jakiej długości można mieć włosy?( długie, krótkie) 

 

 



 „Prezenty dla Mamy i Taty”  

Na dużej kartce dziecko rysuje dwie torby. Pod nimi narysuje różne prezenty które dałby Mamie  

i Tacie. Np. korale, wazon, lusterko, bransoletka, krawat, pasek do spodni, skarpetki. Rysując kredką 

kieruje rzeczy do odpowiedniej torebki. Formułuje zdanie dotyczące przedmiotu: „Wybrałem dla 

mamy małe okrągłe lusterko” "Wybrałem krawat dla taty” itp. 

 Wspólne zabawy z rodzicami na spacerze, ogrodzie, lesie( gra w piłkę, w ringo, paletki, kto pierwszy 

dobiegnie do mamy?, rzucanie szyszkami do celu) 

 Kolorowanka do wydruku 

 



 Zabawa w sylaby. Dziecko stoi, a rodzic wymawia słowa, dzieląc je na sylaby, np. ska-cze-my,  

kla-szcze-my, tu-pie-my, ma-sz-ru-je-my. Dziecko dokonuje syntezy sylab, wymawia słowa w całości,  

a następnie wykonuje odpowiednie czynności. 

 

 Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Mama i tata”. 

Mama i tata to świat nasz cały, 

ciepły, bezpieczny, barwny , wspaniały, 

to dobre, czułe, pomocne ręce 

i kochające najmocniej serce. 

To są wyprawy do kraju baśni. 

wakacje w górach, nad morzem, na wsi, 

loty huśtawką, prawie do słońca, 

oraz cierpliwość, co nie ma końca. 

Kochana Mamo, Kochany tato, 

Dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 

że nas kochacie, że o nas dbacie 

i wszystkie psoty nam wybaczacie. 

 

 Rozmowa na temat wiersza. Pytania:  

- O jakich osobach była mowa w wierszu? 

- Kim dla dzieci są mama i tata? 

- Za co kochamy mamę i tatę? 

- Co robimy z rodzicami? 

- Za co dzieci dziękują rodzicom? 

 

 Składanie obrazka w całość. Dla dziecka koperty a w nich, pocięte na części obrazki przedstawiające 

dzieci bawiące się w różne zabawy z mama i z tatą. 

 

 



 

 



 

 



 

 

Wypowiedzi dzieci na temat obrazków. Układanie obrazka z części, naklejanie na kartkę. 

 



 Zagadki pantomimiczne. Co możemy robić wspólnie? 

Obrazki przedstawiające, np. książkę, klocek, kredkę. Dziecko losuje obrazek, ruchem 

demonstruje czynności, które można wykonywać wspólnie z rodzicami, wykorzystując 

przedstawione na obrazkach przedmioty. 
 

 Zagadki dotykowe. Rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku. 

Pudełko z dwoma otworami na dłonie, lotka do badmintona, piłeczka do ping-ponga, 

foremka do ciasta, kostka do gry, but sportowy. 

Dziecko wkłada dłonie do pudełka, wybiera jeden przedmiot, słowami określa jego cechy, 

następnie odgaduje nazwę przedmiotu, wyjmuje przedmiot i podaje nazwę zabawy,  

w której jest on wykorzystywany. 

Lotka – granie w badmintona 

Piłeczka – granie  w ping-ponga 

Foremka – pieczenie w kuchni 

Kostka – granie w gry planszowe 

But sportowy – bieganie  
 

 Zabawa językowa – Co lubię robić z mamą, a co z tatą. Dziecko opowiada. 

 

 Wykonanie plakatu na temat: „Co robimy w wolnym czasie” 

Duży karton, rozsypanka wyrazowa zawierająca nazwy dni tygodnia, klej, obrazki 

przedstawiające zabawy i zajęcia z rodzicami. 

 

Piosenka o mamie „Jesteś mamo skarbem mym”.                                             

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


„Ta piosenka jest dla mamy ”                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY


 

 

 

 

Bajka dla mamy „Króliczek Alilo Dzień Matki” https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU

