
Grupa VIII 

Temat tygodnia: Święto mamy i taty  

 

Poniedziałek 25. 05. 2020 

Temat dnia: Z rodziną najlepiej  

 

 

 

Witajcie!! 

 

Mamy kolejny tydzień, ale czy pamiętasz, jaki mamy miesiąc? ….Tak jeszcze jest  

maj,  

ale już niedługo rozpocznie się następny miesiąc, wiesz, jaki? …..  

czerwiec.   

Brawo!!! Powtórz razem z rodzicami lub sam wszystkie miesiące od stycznia. 

Dziś jest poniedziałek  

a wczoraj była…… niedziela. 

 

 



1. „Podrzuć i złap” - zabawa ruchowa.  

 

Przygotuj miękka piłkę lub woreczki z grochem: podrzucaj i chwytaj, ale 

po każdym podrzucie zrób przysiad i złap przedmiot.  

 

2. „Wróbelek” – zabawa ruchowa.  

 

Zamień się w małego “Wróbelka” i podskakuj (drobnymi podskokami) 

obunóż w miejscu i do przodu i do tyłu. 

 

3. „Opadające liście” – zabawa wyciszająca.  

W pozycji stojącej chwyć stopą leżącą na podłodze chustę (serwetkę, 

chusteczkę), podrzuć ją do góry i obserwujemy jej ruch podczas 

opadania, po czym odtwarzaj ten ruch własnym ciałem. Powtarzamy 3x. 

4. „Moja wesoła rodzinka” – nauka piosenki na pamięć.  

 

Poniżej masz link do piosenki, posłuchaj i postaraj się jej nauczyć. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34 

 

Moja wesoła rodzinka  

 

1. My rodzinę dobrą mamy, 

zawsze razem się trzymamy! 

I choć czasem czas nas goni, 

my - jak palce jednej dłoni! 

 

Ref. Mama, tata, siostra, brat 

i ja - to mój cały świat! 

Dużo słońca, czasem wiatr - 

to wesoły jest mój świat! 

 

2. Mama zawsze kocha czule, 

ja do mamy się przytulę. 

Tata kocha lecz inaczej, 

uspokaja, kiedy płaczę. 

 

Ref. Mama, tata, siostra, brat 

 

3. Gdy napsocę i nabroję, 

siedzę w kącie, bo się boję! 

Tata skarci, pożałuje, 

a mamusia pocałuje! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34


Ref. Mama, tata, siostra, brat…… 

 

4. Kiedy nie ma taty, mamy, 

wszyscy sobie pomagamy! 

I choć sprzątać nie ma komu, 

jest wesoło w naszym domu! 

 

 Dlaczego rodzina jest jak palce jednej dłoni? 

 Jaka jest mama w piosence? 

 Jaki jest tata w piosence? 

 Czy twoi rodzice tez są tacy? 

 

5. „Rodzina”- rozmowa z dzieckiem 

 

Spróbujcie razem dokończyć zdania, czym jest dla Was rodzina: 

 

Do mojej rodziny należy………………… 

Rodzina jest dla mnie ………………….. 

W mojej rodzinie podoba mi się……….. 

Moja rodzina najczęściej………………… 

Lubię w mojej rodzinie………………….. 

 

6. „Podskocz, jeśli usłyszysz głoskę…” – zabawa dla 5- i 6- latków 

 

Dziecko ma podskoczyć, kiedy usłyszy wyraz rozpoczynający się 

określoną głoską. Rodzic podaje różne słowa. Gdy słowo nie rozpoczyna 

się na określoną głoskę, dziecko stoi nieruchomo, Głoski można 

dowolnie zmieniać.  

 

7. Ćwiczenia praktyczne dnia codziennego według założeń 

pedagogiki Marii Montessori: 

 

Niedługo będzie święto mamy czas jej pomóc, dziś proponujemy wam:  

 ścieranie kurzu mokrą szmatką we własnym pokoju  

 zamiatanie zmiotką okruchów w kuchni 

 

8. Praca w książkach z dziećmi 6-letnimi. 

 

 Praca z KP4.27a – czytanie zdań, kolorowanie ramek właściwych 

podpisów ilustracji 

 Praca z KP4.27b – rysowanie po śladzie, wyklejanie obrazka 

kawałeczkami kolorowego papieru 

 Praca z KZ75 – czytanie tekstu z poznanych liter 

 



9. Karty pracy dla wszystkich dzieci.  

 

Wydrukuj i dopasuj twarze do postaci. Nazwij je ( np. mama, tata itp.) 

 
 



 Wydrukuj i narysuj swoją rodzinę – dziadków, rodziców i siebie.  

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/05/Karta-pracy-8.pdf 

 

 Zaznacz (z rozsypanki) litery z które tworzą słowo rodzina. Możesz 

pokolorować rysunek.  

 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/05/Karta-pracy-8.pdf

