
TEMATYKA TYGODNIOWA: Święto mamy i taty. 

 

 

 

Poniedziałek 19.05.2020 r. 

Temat dnia: Mój tata. 

 

1. Zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi  do wspólnych zabaw!!! (wszystkie 

dzieci) 

Zabawy ruchowe dla dzieci – przykłady: 

,,Stary niedźwiedź mocno śpi”  

Jedną z najpopularniejszych zabaw ruchowych dla dzieci w przedszkolu, w którą  

z powodzeniem można bawić się również w domu, jest zabawa w niedźwiedzia, 

związana ze śpiewaniem piosenki „Stary niedźwiedź mocno śpi”. Nawet jeśli 



niedźwiedziem jest rodzic i goni potem jedno czy dwójkę dzieci po własnym salonie, 

wszyscy uczestnicy będą mieli sporo śmiechu i frajdy. 

,,Na dywanie siedzi jeż” 

Mniej znaną dla Rodziców, ale na pewno nie dla dzieci, choć również atrakcyjną, jest 

zabawa w jeża. Dzieci (a także rodzice) siedzą na dywanie i powtarzają wierszyk  

„Na dywanie siedzi jeż, co on robi, to my też”. Wybrana osoba gra rolę jeża z wierszyka  

i wymyśla zabawne ruchy, które reszta musi powtórzyć. Może to być wszystko: 

wymachiwanie rękoma, chodzenie na czworakach, chodzenie tyłem, robienie 

śmiesznych min. Po każdym ćwiczeniu jeżem zostaje inna osoba. Najlepiej, jeśli w rolę 

kolczastego zwierzaka wcielać będą się również osoby dorosłe, które pokażą 

ćwiczenia wymagające jak najwięcej ruchu – im więcej „sensorycznych” ćwiczeń,  

a więc biegania boso, czołgania po dywanie, czy turlania, tym lepiej. Ćwiczenia takie 

warto wykonywać wymiennie z tymi wymagającymi skakania lub biegania.  

,,Pająk i muchy” 

Małe dzieci na pewno pokochają też takie zabawy ruchowe, jak „pająk i muchy”,  

w której to w rytm dowolnej piosenki dla dzieci maluchy biegają po pokoju. Na sygnał: 

„pająk idzie!” wszyscy uczestnicy zamierają w bezruchu – z wyjątkiem wcześniej 

wybranego „pająka”, który chodzi następnie między bawiącymi się i sprawdza, kto się 

poruszy. Jeśli ktoś zostanie przyłapany, trafia do tzw. sieci (może być to na przykład 

wyznaczone miejsce gdzieś z boku). W czasie, gdy pająk odprowadza swoją „ofiarę”, 

uczestnicy znów biegają, czekając na kolejny sygnał. 

„Lusterko” 

Tata: To jest taka gra, zrób tak jak ja. 

- kiwanie głową w przód 

- kiwanie głową w bok 

- łapanie muszek 

- ruszanie paluszkami jakby padał deszczyk 

- rysowanie kółka w powietrzu 



Dzieci stoją naprzeciwko swego taty i naśladują jego ruchy jakby odbicie w lusterku. 

Można zamienić się rolami. 

Dzieciaczki Wy z pewnością pamiętacie wszystkie te zabawy z przedszkola i mamy 

nadzieję, że będziecie świetnie bawić się ze swoimi Rodzicami również w domu. 

 

2.  „Co wiemy o swoim tacie” – zagadka (wszystkie dzieci). 

Dzieciaczki mamy dla Was zagadkę. Rodzicu proszę przeczytaj dziecku: 

Zgadnijcie o kim jest mowa: 

To jest Wasz bohater 

A wiecie dlaczego? 

Posłuchajcie tego: 

Ma długie nogi 

I w piłkę umie grać. 

Przytula mamusię 

I kładzie mnie spać. 

Gdy sobie nie radzę, 

To wołam i jest. 

Mój super przyjaciel 

Zawsze blisko mnie. 

Zgadnijcie dzieciaki 

Kto to taki? (tata) 

Pytania do dziecka: 

- Jak nazywa się Twój tata? 

- Jaki jest Twój tata? 

- Co lubisz robić najbardziej z tatą? 



- Kim jest tata z zawodu? 

- Jakie hobby ma Twój tata? 

- Opisz jak wygląda Twój tata. 

 

 

 

3. „Obrazek dla mojego Tatusia” – wyklejanka z kolorowych kartek. 

Rodzicu przygotuj dla dziecka dużo kolorowych karteczek, tzn. figur geometrycznych. 

Te figury to prostokąt, kwadrat, koło i trójkąt. 

Daj kartkę papieru i wytłumacz, że te figury można w różny sposób poprzyklejać  

i powstanie w ten sposób obrazek dla taty. 

Rodzicu zademonstruj dziecku jak ułożyć z figur geometrycznych np. dom lub kwiatka. 

Interpretacja dowolna. 



  

 

4. Muzyka na wesoło z tatą.  

A teraz dzieciaczki zaproście swoich tatusiów do wspólnego tańca i śpiewania. 

Bawcie się dobrze! 

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

 

To tatuś mi opowiada 

O gwiazdach i ptakach w obłokach 

Dlatego mojego tatę 

tak bardzo, bardzo kocham. 

 

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


W dniu dzisiejszym dzieci starsze wykonują zadania na stronach 25a, 25b. 

 

Opracowały: mgr Edyta Chomczyk, mgr Agnieszka Backiel, mgr Elżbieta Jasińska. 


