
TEMATYKA TYGODNIOWA: ŚWIĘTO MAMY I TATY 

 

 

 

PIĄTEK 22.05.2020 r.  

Temat dnia: Z rodziną najlepiej. 

 

1. Jak się dzisiaj czujesz? – zabawa na powitanie (3,4,5,6 letnie dzieci). 

 

Rodzic zaprasza dziecko do wspólnej zabawy: 

- jeśli jesteś wyspany, skacz do góry jak piłeczka; 

- jeśli jesteś zmęczony, stań na jednej nodze; 

- jeśli zjadłeś całe śniadanie, poklep się po brzuszku; 

- jeśli masz dziś dobry humor, kręć się dookoła; 

- jeśli jesteś smutny, pogłaszcz się po główce. 

 

 



2.  Zabawa „Ciasto dla Mamy” (3,4,5,6 letnie dzieci). 

 

 

 

Do tej zabawy potrzebne są piłeczki tenisowe. Dziecko siada przodem do rodzica 

(mamy lub taty) na podłodze. Następnie wypowiadają krótki wierszyk wraz z gestami. 

 

Mąka, cukier, jajko, masło – czterokrotnie rytmiczne dotknięcie piłką o podłogę 

zaraz zrobię z tego ciasto – czterokrotne przełożenie piłki z ręki do ręki 

Zakręcimy, zamieszamy – dwukrotne zakręcenie piłką na podłodze 

pyszne ciasto tu podamy – wystawienie piłki w dłoni przed sobą 

Może jeszcze truskaweczki – czterokrotne dotknięcie piłką o podłogę 

zaraz włożę do miseczki – czterokrotne przełożenie piłki z ręki do ręki 

Aby słodkie ciasto było – masowanie piłką po brzuchu 

Mamie humor poprawiło – podrzucenie piłki do góry i złapanie jej. 

 



„Piłką do koszyka”- zabawy z tatą z elementem rzutu, celowania i chwytu. 

Znajdujemy w domu gąbkę, paczkę chusteczek lub małą przytulankę (taką aby 

zmieściła się na głowie dziecka). Dziecko maszeruje po pokoju, np. z gąbką na głowie, 

na ustalony sygnał dziecko ustawia się przy koszyku i usiłuje trafić do celu. 

Za pomocą gąbki, paczki chusteczek albo maskotki rzucamy do celu. Za każdym 

trafieniem krok do tyłu. 

Dziecko staje od taty w pewnej odległości i rzucają do siebie piłką. Jeśli dziecko sobie 

już dobrze radzi z łapaniem można wprowadzić dodatkowe czynności: rzut - klaśnięcie, 

rzut - kucnięcie, rzut - pełen obrót, rzut - podskok. 

 

3. Wiersz „Weźcie mnie za ręce” – Małgorzata Wiśniewska- Koszela. 

Rodzicu przeczytaj dziecku wiersz (5,6 letnie dzieci): 

 

 

Z noskiem spłaszczonym na szybie, 

z maleńką łezką w oku, 

czekam w ciemność wpatrzony, 

aż wyłonicie się z mroku. 

 

Każde z Was jest połówką 

jabłuszka rumianego, 

gdy razem jesteście w domu, 



to latem pachnie, dlatego. 

 

W pośpiechu, wśród obowiązków, 

tak często się mijamy. 

Wieczorem czekam stęskniony 

na powrót taty i mamy. 

 

Mamo i Tato, weźcie mnie za ręce. 

Kochajcie mnie mocno, 

ja nie chcę niczego więcej. 

 

Po wysłuchaniu utworu porozmawiaj  z dzieckiem o wartości rodziny, o miłości. 

 

4. Zabawa matematyczna.  

Dziecko wymienia członków rodziny bliskiej i dalszej. Może wykonać pracę z pomocą 

rodziców ,,Drzewo genealogiczne''. 

 

 



5. Zawód mamy i taty. 

Opowiadanie o zawodach wykonywanych przez rodziców. Dziecko przeprowadza 

wywiad z rodzicami. 

 

6. Zabawa dydaktyczna – „Kocham swoją rodzinę, ponieważ…”  

Tworzenie słoika z serduszkami dla rodziców (rodzic zapisuje wypowiedzi dziecka na 

karteczkach w kształcie serduszek i wrzuca do słoika). 

 

 

7. Zainicjowanie zabawy w dom.  

Wdrażanie dzieci do spokojnej zabawy i rozwijanie umiejętności przydzielania ról  

w zabawie. 

8. „Dom to…” – dowolne wypowiedzi dzieci.  

Poszerzanie słownika czynnego dzieci o skojarzenia ze słowem dom. 

9. Podajemy kilka pomysłów na dowolne prace plastyczne (dla chętnych 

dzieci):  

„Obrazek dla mamy i taty”- praca dowolna dziecka.  

„Moi rodzice za dwadzieścia lat” –  rysowanie obrazu rodziny w przyszłości. 

 „Rodzic –super bohater” – zabawa plastyczna z użyciem zdjęć rodziców. 

 



 „Serce dla rodziny” – malowanie farbami. 

„ Mój Tata w pracy” – dziecko przedstawia swojego tatę w pracy. 

  „Maskotki” – praca plastyczna, wykonywanie maskotki dla brata, siostry lub 

rodziców. Rodzic przygotowuje materiały: skarpetki, włóczki, kolorowe guziki, kolorowy 

papier lub materiał, klej, wstążeczki, wata do wypełnienia skarpetki. Dziecko wypełnia 

skarpetkę watą z włóczki o dowolnym kolorze, robi czuprynkę stworka i przykleja ją do 

skarpety. Może związać włoski wstążką. Przykleja oczy z guzików. Z kolorowego 

materiału (papieru) wycina buźkę. Ozdabia  maskotkę według własnego pomysłu.  

Tak przygotowane maskotki można wykorzystać jako pacynki w teatrzyku. 

 

10. „Kwiaty na dłoniach” (5,6 letnie dzieci). 

Odrysuj swoje dłonie, wytnij je i przyklej na kolorowy papier. Policz ile palców masz  

w każdej dłoni. Na każdym palcu narysuj lub przyklej jeden kolorowy kwiatek. Z ilu 

kwiatów masz bukiet? Na koniec ozdób kwiaty listkami i kokardą lub wstążką. Wręcz 

bukiet rodzicom i powiedz za co ich kochasz. 

 

 



Życzenia swoim Rodzicom ślą: Kalinka i Jagódka, Marianka i Zosia, Dominik, 

Sabinka, Kamil, Zuzia, Amira, Kajtuś i Oliwia, Agatka, Kacperek, Oluś, Magda, 

Nela i Pola, Grześ i Maja, Marysia, Cyprian, Patryk, Miłosz, Adaś oraz Apolonia. 

 

Z okazji Święta Mamy i Taty – My nauczyciele z grupy VII chcemy również 

dołączyć się do życzeń dla Państwa. 

Życzymy dużo zdrowia, wytrwałości w tak trudnym czasie, miłości, wiary  

w lepsze jutro, cierpliwości, dobroci i zrozumienia. 

   

W dniu dzisiejszym dzieci starsze wykonują zadania na stronach 28a,28b. 

 

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

 

 


