
Grupa VIII 

Temat tygodnia: Święto mamy i taty  

 

Piątek 29. 05. 2020 

Temat dnia: Mój dom.  

 

 
 

 

Dzis jest kolejny dzień, pamiętasz jaki? 

 

piątek 
 

1. Rozgrzewka z dzieckiem” – wspólne ćwiczenia gimnastyczne. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

 

2. „Praczki” - zabawa muzyczno-ruchowa wg M. Bogdanowicz 

 

Tu lewą mam rączkę, a tu prawą mam,  

jak praczki pracują, pokażę ja wam.  

Tak piorą, tak piorą przez cały boży dzień. (× 2) Naśladowanie prania  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4


Tu lewą mam rączkę, a tu prawą mam,  

 jak praczki pracują, pokażę ja wam.  

Wieszają, wieszają przez cały boży dzień. (× 2) Podnoszą obie ręce do góry.  

 

Tu lewą mam rączkę, a tu prawą mam,  

jak praczki pracują, pokażę ja wam.  

Prasują, prasują przez cały boży dzień. (× 2) Dłoń zaciskają w pięść i prze-

suwają w poziomie  

Tu lewą mam rączkę, a tu prawą mam,  

jak praczki pracują, pokażę ja wam.  

Składają, składają przez cały boży dzień. (× 2) Kładą naprzemiennie prawą dłoń 

na lewej.  

 

Tu lewą mama rączkę, a tu prawą mam,  

jak praczki pracują, pokażę ja wam.  

Tańcują, tańcują przez cały boży dzień. (× 2) Kołyszą się w prawo i lewo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IPFcOOG7W3M 

 

3. Zdrobnienia – zabawa językowa.  

 

Spróbujcie utworzyć zdrobnienia od słów: mama (mamusia, mamuśka, 

mamulka, matulka), tata, babcia, dziadek. 

 

4. Wiersz „Dom” J. K. Węgrzyna – słuchanie wiersza 

 

Dom to jest takie miejsce na ziemi  

o czym się możesz przekonać, 

gdzie wiedzie każda z twoich ścieżek 

w matki szerokie ramiona. 

Dom to spracowana dłoń ojca, 

którą ci kładzie na ramiona, 

by ci powiedzieć „źle”, „dobrze” 

kiedy cię chce przekonać. 

To dni samotne gdy cię nie ma. 

Długie rodziców rozmowy. 

To ich codzienna troska, 

abyś był mądry i zdrowy. 

 

Rozmowa na podstawie wiersz: 

 Gdzie wiodą ścieżki w domu? 

 Co robią ręce ojca, jakie są? 

 Jaki jest dom w wierszu? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IPFcOOG7W3M


5. Dom moich marzeń - ćwiczenie przy muzyce relaksacyjnej 

 

Rodzic zaprasza dziecko do wędrówki po wymarzonym domu. Zadaje pytania 

w trakcie tej wędrówki. 

 Gdzie jesteś? 

 Co tam robisz? 

 Co znajduje się dookoła ciebie? 

 Jakie widzisz przedmioty? 

 Który z przedmiotów najbardziej ci się podoba? 

 Co widzisz za oknem? Czy ten widok ci się podoba? Dlaczego? 

 Kto oprócz ciebie jest teraz w tym domu? 

 Kto mieszka z tobą w tym domu? 

 W jakim kolorze są ściany? 

 Jak czujesz się w tym domu? Dlaczego? 

 Czy chcesz tam zostać? Dlaczego? 

 

6. „Mój dom” – praca plastyczna.  

 

Przygotuj: kartkę (może być techniczna), nożyczki, kredki lub mazaki.  

 

 
 

             http://krokotak.com/2016/02/i-vlove-my-family/ - filmik z instrukcja  

http://krokotak.com/2016/02/i-vlove-my-family/


7. Karty pracy. 

Dokoncz rysowanie szlaczków.  

 



 



Dopasuj cień dla osoby.  

 

 

 


