
Drodzy Rodzice! 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o Was, przygotowując dzieci do świętowania Dnia 

Mamy i Taty. Dowiemy się wielu nowych rzeczy o Waszych zawodach, wykonywanych 

czynnościach, pełnionych obowiązkach. Dzieci Kochają Was najbardziej na świecie! Myślę, 

że z radością spędzą z Wami czas. 

 

Propozycje zabaw na poniedziałek 25.05.2020r.  

TEMAT: MÓJ TATA 

1. Wesoły tata – Mamusiu/tatusiu przeczytaj dziecku wiersz Piotra Pollaka, 

 

Wesoły tata 

Mój tata jest niepoważny, 

ciągle się ze mnie śmieje. 

Kiedy ja mówię: 

– Wciąż rosnę! 

On mówi: 

– Skąd, ty malejesz! 

Nie lubisz kaszy na mleku, 

zostawiasz ser i warzywa, 

więc wcale nie rośniesz, nie tyjesz, 

tylko wciąż ciebie ubywa! 

Staniesz się taki malutki, 

że w krasnoludka się zmienisz, 

będziesz się kąpać w akwarium 

i drzemać w mojej kieszeni. 

Nie pójdziesz na spacer z pieskiem, 

tylko z chomikiem lub z myszką. 

Ja na to: 

– Dobrze, tato, 

jutro na obiad zjem wszystko. 

Ale ty razem ze mną 

chrup marchew i sałatę, 

bo jak się zmienię w zająca, 

chcę mieć zająca – tatę. 

  

Rodzicu po przeczytaniu wiersza zadaj dziecku pytania:, O czym był wiersz? Kto wystąpił w 

wierszu? Z czego śmiał się tata chłopca? Dlaczego chłopiec chciał, żeby tata jadł z nim 

marchew i sałatę? W czym chcecie naśladować swojego tatę? 

 

2. „Mój tata” – Drodzy Rodzice pobawcie się z dziećmi techniką niedokończonych zdań.  

Wy rozpoczynacie zdanie a zadniem dzieci jest je dokończyć… oczywiście pytania dotyczą 

tatusia  np.: Mój tata jest…, Mój tata lubi…, Mój tata nie lubi…, Ulubionym kolorem mojego 

taty jest…, Z tatą lubię najbardziej…, Mój tata jest najlepszy, ponieważ…  

 

Prosimy o umieszczenie najciekawszych odpowiedzi pod tym postem☺ 

  

3.Praca z KP4.23 – teraz zabieramy się do pracy w książeczkach☺ 

 



4. „Zawody tatusiów” – Kochane dzieci czy wiecie, jaki zawód wykonuje Wasz tatuś…. 

Jeśli nie to szybciutko biegnijcie zapytać tatę, … jeśli wiecie proszę opowiedzcie, czym się 

zajmuje, co robi w pracy?  

Teraz spróbujcie narysować tatę przy pracy 

5. „Kalambury” – spróbujcie pobawić się razem w naśladowanie ciałem czynności „co robi 

tata’… ciekawe czy uda się tacie odgadnąć☺ 

6.„Taniec dla rodziców” – zabawa ruchowa. Kochani razem z dziećmi zatańczcie do 

wybranej muzyki ….. na gazecie… każdy na swojej, tak by nie wyjść stopami poza jej 

granice. Rodzicu wypowiadaj komendy: Na prawej nodze! Na lewej nodze! W kółeczko! 

Jeśli któraś osoba wyjdzie poza gazetę, odpada z zabawy i kibicuje pozostałym. 

Do dzieła! 

 

Propozycje zabaw na wtorek 26.05.2020r.  

Dzisiaj Dzień Mamy! Postaraj się, aby cały był wypełniony niespodziankami, całuskami, 

przytuliskami i uśmiechami. Jeśli potrafisz: przygotuj śniadanko dla mamy, wyczaruj dla 

mamusi domowy salon piękności i zrób jej piękny makijaż, wręcz portret, który samodzielnie 

namalujesz. Powiedz Mamusi, za co ją kochasz, a na dobranoc opowiedz jej piękną bajkę. 

 

TEMAT: MOJA MAMA 

1. „Czym będziemy się zajmować?” 

Rodzicu rozetnij kartkę na 4 części. Na razie nie pokazuj dziecku co robisz☺  Na pierwszej 

narysuj np.. motyla, na drugiej np. ananasa, na trzeciej np. mrówkę, na czwartej np.  młotek 

(mogą to być inne rysunki- tak, aby nazwy zaczynały się od głosek wchodzących w skład 

wyrazu MAMA).  

Odwróć obrazki na drugą stronę, gdzie znajdują się napisane wcześniej liczy liczby od 1 do 

4(zamiast liczb mogą bić kropki odpowiadające liczbie). Teraz zadnie dla naszych 

milusińskich☺ - dziecko układa obrazki w kolejności od najmniejszej liczby do największej. 

Odwracają je i z pierwszych liter nazw obrazków tworzą hasło będące tematem zajęć – 

MAMA 

2. „Moja mama” –Mamusiu/tatusiu tak jak wczoraj pobaw się z dzieckiem techniką 

niedokończonych zdań. Ty zaczynasz zdanie… dziecko kończy… Tym razem zdania dotyczą 

mamy np. Moja mama jest… Moja mama lubi… Moja mama nie lubi.… Ulubionym kolorem 

mojej mamy jest… Z mamą lubię najbardziej… Moja mama jest najlepsza, ponieważ…  

3. Teraz czas na pracę w książeczkach Praca z KP4.22 – Portret i opis mamy. 

4. „Zawody mam” – – Kochane dzieci czy wiecie, jaki zawód wykonuje Wasza mamusia…. 

Jeśli nie to szybciutko biegnijcie zapytać mamusię, … jeśli wiecie proszę opowiedzcie, czym 

się zajmuje, co robi w pracy?  

5. Teraz będzie zadanie, w którym o pomoc poproście tatusia. Przedszkolaku wiem, że 

pięknie rysujesz spróbuj narysować swoją mamusię. Możesz dorysować serduszka, 

kwiatuszki albo wyciąć je z kolorowego papieru i przykleić- to będzie Twój prezent dla 

mamusi. Teraz biegnij do ogródka i poszukaj kwiatów na bukiet dla mamusi. Nie 

zapomnij złożyć mamusi życzeń oraz mocno uściskać z okazji jej święta☺ 

 

Propozycje zabaw na środę 27.05.2020r.  



TEMAT: RODZINA TO SKARB 
1. Zabawa z imionami. Poproś rodzica, aby napisał na osobnych karteczkach imiona: mamy, 

taty, babci, dziadka, cioci, wujka itd. Pobawcie się w zgadywanie. Wylosuj karteczkę, 

mamusia/tatuś przeczyta imię, a ty odpowiedz, do kogo należy np. Danusia - babcia  

2.Czy istnieje potrawa, którą potraficie przyrządzić „pod okiem” mamy? Zaplanujcie dzień, 

w którym przyrządzicie coś smacznego dla mamy/taty.  

3. Obejrzyj filmik: „Moja rodzina” Przedszkole Profesora Szymona 

https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY 

4. Spróbujcie razem z rodzicami stworzyć drzewo genealogiczne. Rodzicom polecam 

ciekawy artykuł na stronie https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,22061157,drzewo-

genealogiczne-jak-wyglada-jak-zrobic-podpowiadamy.html 

Z niecierpliwością czekamy na zdjęcia Waszego drzewa genealogicznego☺ 

Życzymy miłej zabawy. 

3. Mamusia/tatuś też kiedyś byli mali. Spróbujcie na fotografiach „mamusi/tatusia 

dzidziusia” odnaleźć podobieństwa z waszym wyglądem. Może macie podobny nosek, oczka 

albo uśmiech? Stańcie razem przez lustrem i zobaczcie, jaką jesteście piękną rodziną! 

 

Propozycje zabaw na czwartek 28.05.2020r. 

TEMAT: MOI RODZICE 

 1. Poproś rodzica o przygotowanie przedmiotów należących do mamusi/tatusia. Posegreguj 

je wg tego do kogo należą, koloru, wielkości i innych wybranych cech.  

2. Posłuchaj wiersza B. Szelągowskiej: „Jesteśmy razem!”  

Zakwitły maki w ogrodzie.  

Mamie je podaruję.  

A siostra zrobi laurkę – 

sama ją namaluje. 

Ja tacie umyję samochód  

i zrobię to razem z bratem.  

Sam raczej bym nie dał rady –  

obydwaj kochamy tatę!  

Każdy zna takie słowo, 

ważne dla córki, dla syna.  

Oznacza miłość, wspólnotę…  

Jakie to słowo? RODZINA! 

 

Odpowiedz na pytania: 

Co dziecko podaruje mamie? − Co dzieci zrobią dla taty? − Co to jest rodzina? − Co można 

zrobić miłego dla swojej rodziny (samemu, z rodzeństwem)? 

 

Teraz popracujcie troszeczkę w książeczkach Praca z KP4.24a 

3. Wywiad z mamą/ tatą”.  

Pobawcie się w dziennikarzy przeprowadzających wywiad z ważną osobą - waszym 

rodzicem. Zapytajcie o: ulubiony kolor, potrawę, piosenkę oraz największe marzenie.  

4. Posłuchajcie razem z mamusią/tatusiem pięknej piosenki, przytuleni do siebie  

ZoZi - Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato! 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Du28atnroqrY%26fbclid%3DIwAR2urHCMfqxHNc_mNDDUKEV06XzXN_DmA0-M-sendazB4xnARcg50ZcMgcc&h=AT1NFYhxvYgSoVIvAo1mQTwPVL0LAk_wAV3Qs8xdDseDK1WWp_AjXMQmVUsAl_GFMFF4-d8QyKdU5fVfAQvEFHjhV-eo54Cgqa46SkYBkyUqkm-bhs3dg3WM4YTum7e1x4I&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3kSLz4e49H1ce1j44sY8tqkwebsw5OVbcLX9XJnzax_l5xJnrTPZoifa3aTCOvoLpem31kQKfzuY2riTvDsrLPFl8zl9UAKxonZuzD42YruFmhLpeZtxyk3jTg9j3e9LljyZscA6Z2ZFJz_cPNpKRI3ziYKkDDWenaACUxHcuIL1aNKNz1P_I0_mM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.edziecko.pl%2Frodzice%2F7%2C79361%2C22061157%2Cdrzewo-genealogiczne-jak-wyglada-jak-zrobic-podpowiadamy.html%3Ffbclid%3DIwAR3BXtwKnsUss3zOkjQZN52c-m4kWQgUKCxOIWfsw35nDBG19OISgU8cuSI&h=AT2Nhho6YPKisjKuz5xCkB0gvUQs9Hut-bqGFo4TI3E1p3AYhkmzWAc8q_Rw-UFGOVFaCukG5iLa3XD5FkC1Hg3b1OmPJYT7oEzuUTYpkTdS3ZOAkY9SOxktzrt1w7C33as&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3kSLz4e49H1ce1j44sY8tqkwebsw5OVbcLX9XJnzax_l5xJnrTPZoifa3aTCOvoLpem31kQKfzuY2riTvDsrLPFl8zl9UAKxonZuzD42YruFmhLpeZtxyk3jTg9j3e9LljyZscA6Z2ZFJz_cPNpKRI3ziYKkDDWenaACUxHcuIL1aNKNz1P_I0_mM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.edziecko.pl%2Frodzice%2F7%2C79361%2C22061157%2Cdrzewo-genealogiczne-jak-wyglada-jak-zrobic-podpowiadamy.html%3Ffbclid%3DIwAR3BXtwKnsUss3zOkjQZN52c-m4kWQgUKCxOIWfsw35nDBG19OISgU8cuSI&h=AT2Nhho6YPKisjKuz5xCkB0gvUQs9Hut-bqGFo4TI3E1p3AYhkmzWAc8q_Rw-UFGOVFaCukG5iLa3XD5FkC1Hg3b1OmPJYT7oEzuUTYpkTdS3ZOAkY9SOxktzrt1w7C33as&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3kSLz4e49H1ce1j44sY8tqkwebsw5OVbcLX9XJnzax_l5xJnrTPZoifa3aTCOvoLpem31kQKfzuY2riTvDsrLPFl8zl9UAKxonZuzD42YruFmhLpeZtxyk3jTg9j3e9LljyZscA6Z2ZFJz_cPNpKRI3ziYKkDDWenaACUxHcuIL1aNKNz1P_I0_mM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dj09kDRPi3tE%26fbclid%3DIwAR1MgzLhbdpVPbNIJMaxgCaS659uy-AyE5e7SpHBJHUPziz4_Z6kiNrRbYk&h=AT3h5KSWR_wzoULgVdsa3DJrmBfsh8Wwi7Y1u1QFi6grkVWMIB7RNXzcK1wpLGHn2Ck3wHoabSrLXRtVYWGBMsHDIvygE-3cB556gDH--BZMrLbxwPvkSlhe_ViVr7P3OSE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT052iNLXIn2lp8wk-6PCaw0jnXO_b4t_RQptqbC2ZY6wuySsG55c9YhKYZGsjf0_BvETBaXLbMydlDSDIYHcs0aw0-_ex1kWHhceKQwBGZFln00hNaKg8fBD0pvLrBg_pkDOT_T4CSn8HnDpApLk4k5uaWn4Ky5eoxpwIvQtgecCyur91PmcWrziQQ


Dziękuję mamo, dziękuję tato, Za każdą zimę, za każde lato Dziękuję mamo, dziękuję tato Za 

to, że macie dla mnie czas Bardzo kocham Was  

 

5. Wybierzcie się na rodzinny spacer. Proszę Was, abyście spacerując udali się w Wasze 

ulubione miejsce i zrobili selfie pod tytułem: „Tu i teraz – tylko dla siebie”. Obserwujcie czy 

na spacerze spotkacie inne rodziny. Po czym można poznać, że mijana grupa osób to właśnie 

rodzina? 

Będzie Nam bardzo miło, jeśli ze spaceru prześlecie nam swoje zdjęcia☺ 

 

Propozycje zabaw na piątek 29.05.2020r. 

TEMAT: SERCE NA DŁONI 

Kochane rodzinki - czas na ostatnie zadania w tym tygodniu  

1. Rozwiąż zagadki o rodzinie: 

http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+cz%C5%82onkach+rodziny 

2.„Moja rodzina” –kochani policzcie Ilu członków liczy wasza najbliższa rodzina?. Każde 

dziecko zapisuje odpowiednią liczbę na kartce (mogą być kropki). Mamusiu/tatusiu 

przeprowadź z dzieckiem rozmowę o osobach, które wchodzą w skład ich najbliższej rodziny. 

Zwróć uwagę, że nie wszystkie dzieci muszą mieć i tatę, i mamę, niektóre są wychowywane 

tylko przez jednego rodzica albo przez dziadków. Ważne, żeby rozmowa przebiegała w 

swobodnej, ciepłej atmosferze. Dzieci powinny czuć, że żaden model rodziny nie jest gorszy 

od innych, że w każdej mogą panować ciepło i miłość. 

 3. Praca z KP4.24a – praca w książeczkach 

4.Wyjście do ogrodu. Układanie z kamyków serduszek dla rodziców. 

5. Zrób mamusi/tatusiowi masażyk. Jak go wykonać – dowiesz się tutaj : 

https://www.youtube.com/watch?v=lD8nMY3tdW4 

6. Ćwiczenia z mamą/tatą 

Wybierzcie się w podróż z mamą/tatą: 

rowerami – dziecko i rodzic leży na dywanie na plecach i naśladują pedałowanie, – pociągiem 

– dziecko i rodzic ustawiają się w rzędzie, trzymając za ramiona osobę przed sobą i biegają po 

pokoju, – kajakami – dzieci i rodzice siadają jedno za drugim z ugiętymi nogami i wykonują 

ramionami ruch wiosłowania, – samolotem – dzieci i rodzice rozkładają wyprostowane ręce w 

bok i biegają po pokoju, – balonem – dzieci i rodzice ustawiają się w kole, podają sobie ręce, 

stają na palcach i przykucają. 

 

DZIĘKUJEMY! 

 ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!  

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fzagadkidladzieci.net%2Fzagadki%2FZagadki%2Bdla%2Bdzieci%2Bo%2Bcz%25C5%2582onkach%2Brodziny%3Ffbclid%3DIwAR0_IArh3HBG4HDJbCk_AgwlUvo03DScNTfUCzWUfasJhUI6TiUR3qcSBvE&h=AT3jh4ZX8SosXv-XJ3lhPxKp4ipTKWbLjWF0m3GZYNJMvGOJ4Xc8w4G1qcEP3Ko0z8S0fwGca_s4m8545_FpiW4Hbh_jq7nHWzinIyCOYVDOsa4oz1lSiq99zagRJjI5fhg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1gOYfOahA8FyN1hpnwIF90c7UriCCky27n2WG-1qmt9mkWs7dBJasAK5B9hmxlkQD7lIxyqKjRAxlBLDm_cwk2mSl2BX6oefHTCexjLGe7e79WULlkePcceN2YCD5BUZ2PK0_xtUP3Rmb-MivHQG-uUtjnKrhgR2DfZ1PSl9vOtOtRv8QPITvPcFA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlD8nMY3tdW4%26fbclid%3DIwAR0_IArh3HBG4HDJbCk_AgwlUvo03DScNTfUCzWUfasJhUI6TiUR3qcSBvE&h=AT1O3e8n0SdsZsWarzVRunNllv_rjDkJDOVpsXSf6WqlodbiHYAS4ur8nt3R00YSNewYwzNNyM706JbrwZ6pRl72xh3mVYsMiPc45gZLJz7BQ47ZjW5zK1ermyydFqV-GNs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1gOYfOahA8FyN1hpnwIF90c7UriCCky27n2WG-1qmt9mkWs7dBJasAK5B9hmxlkQD7lIxyqKjRAxlBLDm_cwk2mSl2BX6oefHTCexjLGe7e79WULlkePcceN2YCD5BUZ2PK0_xtUP3Rmb-MivHQG-uUtjnKrhgR2DfZ1PSl9vOtOtRv8QPITvPcFA

