
GRUPA V wtorek 26.05.2020 rok. 

Witamy serdecznie Dzieci i Rodziców z grupy V. Ze względu na zaistniałą 

sytuację prowadzenie zajęć  dydaktycznych będzie odbywało się za pomocą 

strony internetowej naszego  przedszkola. Prosimy Rodziców o współpracę                          

z naszą grupą i wspólną edukację. Pozdrawiamy Serdecznie Dzieci I Rodziców.  

Nauczycielki z grupy V. 

Pani Agata i Pani Marta. 

 

TEMAT TYGODNIA (25- 29.05.2020rok)- Święto mamy i taty. 

 

Cele ogólne:  Rozwijanie przynależności do grupy społecznej (rodziny). Wdrażanie 

do okazywania szacunku członkom rodziny. Wzbogacanie zasobu słownictwa                     

o pojęcia: rodzina, rodzeństwo, krewni. Uczenie się poprzez zabawę serdecznych 

zachowań wobec bliskich osób tj. pocieszania, sprawiania prezentów -niespodzianek, 

niesienia pomocy młodszemu rodzeństwu i rodzicom poprzez wykonywanie prostych 

prac domowych.  

 

Prosimy Rodziców o przesyłanie zdjęć prac dzieci na adres 

 ps.36grupa5@onet.pl 

Zdjęcia będą umieszczane na naszej stronie internetowej. 

Prosimy przesyłać zdjęcia w układzie poziomym. Dziękujemy. 

 

 

mailto:ps.36grupa5@onet.pl


 

 

Mama w kuchni. 

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

tekst: 

Mama krząta się w kuchni od rana  

Myśli wciąż o niebieskich migdałach  

Gdy pytamy, co ugotowała  

"Dziś dla was pieczeń mam z hipopotama!"  

 

Ref. Nasza mama, mama zadumana  

Mama zadumana cały dzień  

błądzi myślami daleko  

codziennie przypala mleko  

na łące zrywa kwiaty  

i sól sypie do herbaty. 

 

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


 

Nasza mama wspaniała kucharka  

Krokodyla wrzuciła do garnka  

krasnoludek wpadł jej do sałaty  

a w piecu piecze się zegarek Taty  

 

Ref. Nasza mama, mama zadumana 

Mama zadumana cały dzień 

błądzi myślami daleko 

codziennie przypala mleko 

na łące zrywa kwiaty 

i sól sypie do herbaty 

 

Ten krokodyl co uciekł z ogródka 

w przedpokoju chciał zjeść krasnoludka 

choć zegarek czuje się fatalnie 

lecz obiad był dziś bardzo punktualnie. 

 

Ref. Nasza mama, mama zadumana 

Mama zadumana cały dzień 

błądzi myślami daleko 

codziennie przypala mleko 

na łące zrywa kwiaty 

i sól sypie do herbaty. 

 

Rodzic zaprasza dziecko do powtarzania tekstu piosenki. Dziecko proponuje gesty, 

które pomogą mu wypowiadać tekst rytmicznie np.: tupanie, klaskanie, 

podskakiwanie, marsz, przeskakiwanie z nogi na nogę. 

 

 



 

 

 

Praca dzieci 3-letnie 

 

Ada O. Tomek P. Ewa G. Gabi J. G. Emil S. Augustyn B. Marysia M. 
Kuba R. Bartek B. 

 

Krzysztof Roguski 

Moja mama  

 

Moja mama jest kochana! 

W domu krząta się od rana. 

Kiedy tylko słońce wstanie 

Już szykuje mi śniadanie, 

Później mnie w samochód wsadzi, 

Do przedszkola odprowadzi 

I w policzek buzi da, 

Życząc mi miłego dnia. 

Czasem z pracy późno wraca, 

Bo tak ciężka jest jej praca, 

I zmęczona jest ogromnie, 

Lecz usiądzie tuż koło mnie 



I poczyta na dobranoc, 

Gdy za oknem już ciemna noc. 

Da buziaka czule w czoło 

I uśmiechnie się wesoło, 

Gdy jej powiem, że ją przecież 

Kocham najmocniej na świecie! 

Jeszcze mocno mnie przytuli 

I do snu cicho utuli, 

Kiedy jej buziaka dam... 

Mam najlepszą z wszystkich mam! 

 

- Co mama szykuje ci każdego ranka? 

-Czy odprowadza cie do przedszkola? 

- Jakiego dnia życzy mama na pożegnanie? 

- Czy po pracy mama jest zmęczona, czy wypoczęta? 

-Czy twoja mama czyta ci bajeczki na dobranoc? 

- Czy kochasz swoją mamę? Musisz jej to koniecznie powiedzieć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kolory mojej mamy.  Wskaż kolor który: 

-podoba się twojej mamie, 

-przypomina sukienkę twojej mamy, 

-pasuje do oczu twojej mamy, 

-przypomina kapelusz (szal itp.) twojej mamy, 

-nie pasuje do twojej mamy. 

 

                          

         

 

                                                



 

 

 

Praca dzieci 4 – letnie 

Franek K. Emma S. Benio Ż. Lidia D. Maks I. 

 

Rodzic przed przeczytaniem wiersza prosi dziecko by liczyło ile razy padnie słowo 

mama. Może liczyć na palcach lub kłaść przed sobą fasolkę kiedy usłyszy słowo. 

 

MAMA 

J. Suchaczewska 

 

- Mamo, zapnij mi guziki! 

- Mamo, wciągnij mi buciki! 

- Mamo, zawiąż sznurowadło! 

- Mamo, podnieś, bo coś spadło! 

- Mamo, przynieś mi łyżeczkę! 

- Mamo, popraw poduszeczkę! 

We dnie, w nocy, wieczór, rano, 

Ciągle tylko – Pomóż mamo! 

Za to płakać umie sam. 

- Znasz takiego? 

- Bo ja znam. 



 

O kim mowa w zagadkach? 

 

Kto nas kocha tak jak nikt 

i ochrania całym sercem?                                                                                                                  

I do kogo można przyjść                                                                                                                

z każdym smutkiem jak najprędzej?               

 

To „m” litera, to „a” litera. 

Te dwie litery wyraz zawiera. 

Słowo serdeczne, odgadniesz sama. 

To jest na pewno słowo … . 

  Jest jedna 

i zawsze kochana, 

swoje święto obchodzi 

26 maja.                                                                                         

 

Śpiewaj i tańcz razem z rodzicem. 

Tańce połamańce  

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 

 

 

Pokoloruj bukiet i wręcz mamie. 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I


 

 



 

Praca dzieci 5 – letnie 

Patryk M. Wiktor J. Agatka R. Gaba M. Gabrysia K. Wojtek O. Artur K. 

 

Narysuj dla mamy piękny wiosenny bukiet. Możesz skorzystać z podpowiedzi. 

Kwiaty które kwitną w maju to: 

 

                    

               bez                                                            niezapominajki 

 

             

                    stokrotki                             forsycje 

 azalia                    szafirki 



 

Pokoloruj według wzoru. 

 

 



 

 

 

Praca dzieci 6 – letnie 

Alicja D. Mateusz M. Wojtek K. Adam O. 

 

Przypominamy Rodzicom dzieci 6 – letnich, że można odbierać z przedszkola 

książki, karty pracy 6 – latka. W tych książkach dzieci mogą pracować w domu 

wg naszej proponowanej tematyki tygodniowej. Jest to przygotowanie dzieci 

do szkoły. Zachęcamy do odbioru książek. 

 

 

Na spacerze nazbieraj kamyków. Zbieraj je tylko tam, gdzie pozwoli ci rodzic. 

Kiedy wrócisz do domu, umyj je i poukładaj tak żeby przedstawiały rodzinę.  

To trudne zadanie. Możesz się zastanawiać bardzo długo i układać kamyki              

w coraz to nowsze kompozycje. Kiedy już będziesz pewna/pewny, że tak              

ma wyglądać twój obraz, weź mocny klej i  przyklej je na twardej podkładce. 

Może to być grubszy kawałek tektury np. wycięty z kartonu. 

Muzyka uprzyjemni Ci czas pracy. 

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

 

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


 

 

Jeśli nie masz pomysłu jak ułożyć kamyki, możesz je pomalować flamastrami                                    

jak na obrazkach poniżej. 

 

    

 

 

PRACA DODATKOWA - CHĘTNYM DZIECIOM 

Pokoloruj tą bardzo trudną ramkę. Narysuj w niej swój portret  i daj go mamie                               

w prezencie.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Posłuchaj bajki o  nieszczęściach Andzi. 

https://www.youtube.com/watch?v=h4rmz68gZ6o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4rmz68gZ6o

