
 Grupa II 

 

Temat tygodnia: Święto Mamy i Taty.  

Czwartek  28.05.2020 r.  

Temat dnia: Z rodziną najlepiej. 

 

 

 

Witamy Was bardzo serdecznie w kolejny dzień tygodnia, czyli… 

czwartek 

 
Tym razem zaczynamy od wspólnego tańca. Zaproś wszystkich domowników do 
udziału w zabawie.  



 

 

 

1. „Rodzinny taniec” – zabawa taneczna przy muzyce „Le Basque” (3, 4, 5, 6 – 

latki). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x1GuPhZRR-E 

 

Przy włączonej muzyce będą tańczyły różne części ciała: 

 

 Tańczą obie nogi – wszyscy poruszają tylko nogami, 

 Tańczy tylko głowa – poruszanie głową w lewo, w prawo, 

 Tańczą tylko języczki – poruszanie językiem w rytm muzyki, 

 Tańczą palce u rąk -   poruszamy tylko palcami rąk,  

 Tańczy całe ciało – luźna, swobodna ekspresja taneczna. 

 

2. „Pieczemy ciasto” - masaż relaksacyjny dla całej rodziny. 
 

Dziecko leży na podłodze na plecach (bardziej wrażliwe na dotyk -  na 

brzuchu), obok klęczy druga osoba, która „piecze ciasto” wykonując opisane 

czynności:  

Sypię mąkę - w tym czasie dotyka dziecko delikatnie palcami po całym ciele, 

może szczyptę soli -  dotyka dziecko opuszkami palców, 

szczyptę drożdży- trzy palce złączone pocierają np. brzuszek, 

szklankę cukru - dotyk intensywniejszy i bardziej rozproszony, 

kroję i dorzucam masło - złączonymi palcami obu rąk dotyka dziecka po 

całym ciele, 

jeszcze 4 jajka - trach (rozbijamy) pięścią lekko uderzmy np. o udo, - chlup 

((rozcieramy), - siup przez lewe ramię wyrzucamy skorupkę; czynność 

powtarzamy jeszcze 3 razy, 

a teraz muszę to ciasto porządnie wyrobić - rodzic „ugniata” swoje ciasto 

dostosowując nacisk, by sprawić dziecku przyjemność, 

teraz wkładam do formy i do piekarnika - przesuwa dziecko po podłodze, 

można przewrócić np. z pleców na brzuch lub odwrotnie, 

wreszcie odpocznę - chwilę siedzi obok, 

jak pięknie jesteś „upieczone," muszę cię posmarować marmoladą  

 - wyprostowanymi dłońmi gładzi  całe ciało dziecka, 

https://www.youtube.com/watch?v=x1GuPhZRR-E


będziesz jeszcze pyszniejsze i piękniejsze gdy cię ozdobię - rysuje 

palcami wskazującymi różne esy – floresy, zmieniając ucisk, 

a teraz muszę cię skosztować - krawędziami dłoni przesuwa po ciele 

dziecka, 

mniam, mniam tak smaczne udało mi się chyba pierwszy raz, pycha 

 - i tym razem masuje  swój  brzuch. 

Potem jest zamiana miejsc - dziecko robi ciasto. 

Mamy nadzieję, że zabawa zrelaksuje i sprawi wiele radości wszystkim 

uczestnikom.  

 

3. „Co robimy razem” – rozmowa na temat sposobów spędzania czasu  

z rodziną na podstawie doświadczeń dzieci. W czasie wypowiedzi dzieci 

proszę zwrócić uwagę na wspólne przyjemności oraz obowiązki domowników. 

  

4. „Lusterko”  - zabawa naśladowcza. 

Dziecko stoi naprzeciwko Rodzica i  naśladuje wykonywane przez niego  

ruchy.  Potem można zamienić się rolami. 

 

To jest taka gra, zrób dokładnie tak jak ja:  

 - kiwanie głową w przód, 

 - kiwanie głową w bok, 

 - klaskanie,  

 - naśladowanie padającego deszczu,  

 - jazda na rowerze,  

 - pisanie na komputerze,  

 - itp.  

 

 

5. „Kto jest kim – Rodzina” – interaktywna gra na utrwalenie pokrewieństwa  

w rodzinie (dzieci chętne). 

 

Link do gry: 

https://view.genial.ly/5ebc0c53e87b0e0d25609230 

 

 

6. „Żółty, czerwony, niebieski” - sortowanie -  praca z materiałem 

rozwojowym  wg założeń pedagogiki Montessori (3, 4 – latki i chętne 

starsze). 

https://view.genial.ly/5ebc0c53e87b0e0d25609230


Cele: ćwiczenie koordynacji oko – ręka, zwiększenie poziomu koncentracji,   

rozróżnianie kolorów podstawowych, a  później pochodnych. Podczas tego 

ćwiczenia dziecko prowadzi obserwacje, manipuluje, dokonuje porównań, 

zestawia i sortuje. Do pracy można wykorzystać drobne przedmioty 

codziennego użytku, klocki, zabawki itp., które na pewno macie w swoim 

domu.  

 

 

  
 

 

7. Karty pracy dla 6 – latków: 

 

 Praca z KP4.26a – odszukiwanie osób na fotografii na podstawie 
przeczytanych zdań; 

 

 Praca z KP4.26b – rozpoznawanie emocji, wymyślanie rozwiązań 

konfliktowych sytuacji pomiędzy rodzeństwem , kontynuowanie rytmów; 

 

 Praca z KP4. 28a – kącik grafomotoryczny, pisanie po śladzie nazw 

członków rodziny; 

 

 

8. Praca plastyczna „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”. (3, 4, 5, 6 – 

latki).  

Najprostszy sposób wykonania znajdziecie pod tym linkiem: 

            https://www.youtube.com/watch?v=0LcaNs688W8     

Przygotujcie zdjęcia lub rysunki członków swojej rodziny i wykonajcie wspólnie 

rodzinne drzewo. Poniżej macie kilka pomysłów – do wyboru. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0LcaNs688W8


 

 

 

 
 



 
 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 

Karta pracy  (3, 4 – latki). Na tym placu zabaw bawią się bliźnięta. Odszukaj 

je i połącz linią w pary. Pokaż i  nazwij figury geometryczne, które znasz. 

 


