
Temat  tygodnia: „MAMA I TATA

20. V. 2020 rok (środa) „Pomagam mamie

„Masażyk” – zabawa relaksacyjna. 
Dziecko  siedzi na podłodzie za rodzicem. Recytuje wiersz Beaty Gawrońskiej i wykonuje 
zademonstrowane przez niego ruchy na jego plecach (jeżeli 
byłoby, gdyby w tej zabawie uczestniczyli oboje rodzice lub rodzeństwo: jedna osoba 
instruuje, a druga jest masowana).

Chodzą dzieci na wycieczki,                           
zakładają sandałeczki,                                    
                                                                           

Panie za to te szpileczki,                               
a koniki – podkóweczki.                                
                                                                            
 

„Paulinka dla mamy” – słuchanie i nauka wiersza B. Formy, rozmowa na temat treści. 

Ja Paulinka się nazywam, 
po obiedzie często zmywam. 
Ścieram kurze i podłogę, 
śmieci także wynieść mogę. 
Bardzo w tym pomagam mamie,
bo ją kocham niesłychanie. 
Mamo, mamo weź me serce, 
bo ja kocham Cię najwięcej. 
Przyjmij piękny bukiet kwiatów
i życzenia przedszkolaków. 

Po wysłuchaniu wiersza rodzic zadaje dziecku pytania: 
W jaki sposób Wy pomagacie mamom? Jak myślisz, co mog

(albo ja) były radosne i szczęśliwe?

 

 

„MAMA I TATA”.  

20. V. 2020 rok (środa) „Pomagam mamie

zabawa relaksacyjna.  
Dziecko  siedzi na podłodzie za rodzicem. Recytuje wiersz Beaty Gawrońskiej i wykonuje 
zademonstrowane przez niego ruchy na jego plecach (jeżeli istnieje taka możliwość dobrze 
byłoby, gdyby w tej zabawie uczestniczyli oboje rodzice lub rodzeństwo: jedna osoba 
instruuje, a druga jest masowana). 

Chodzą dzieci na wycieczki,                           Przesuwanie całych dłoni z góry na dół.

ndałeczki,                                    Wędrowanie dłońmi złożonymi w pięść z   

                                                                           dołu do góry.                       
                                Uderzanie palcem wskazującym po całych plecach.

podkóweczki.                                 Pukanie opuszkami wszystkich pięciu palców

                                                                            jednocześnie od linii kręgosłupa 

słuchanie i nauka wiersza B. Formy, rozmowa na temat treści. 

 

Bardzo w tym pomagam mamie, 

 

Przyjmij piękny bukiet kwiatów 

Po wysłuchaniu wiersza rodzic zadaje dziecku pytania: Jak Paulinka pomagała swojej mamie? 

W jaki sposób Wy pomagacie mamom? Jak myślisz, co mogłabyś zrobić, żeby Twoja mama 

(albo ja) były radosne i szczęśliwe? 

 

20. V. 2020 rok (środa) „Pomagam mamie”. 

Dziecko  siedzi na podłodzie za rodzicem. Recytuje wiersz Beaty Gawrońskiej i wykonuje 
istnieje taka możliwość dobrze 

byłoby, gdyby w tej zabawie uczestniczyli oboje rodzice lub rodzeństwo: jedna osoba 

Przesuwanie całych dłoni z góry na dół. 

Wędrowanie dłońmi złożonymi w pięść z    

Uderzanie palcem wskazującym po całych plecach. 
Pukanie opuszkami wszystkich pięciu palców 

 na zewnątrz. 

słuchanie i nauka wiersza B. Formy, rozmowa na temat treści.  

Jak Paulinka pomagała swojej mamie? 

łabyś zrobić, żeby Twoja mama 



„Praca mrówek” – zabawa ruchowa.  
Rodzic wyznacza linię, np. za pomocą skakanki. Dziecko stoi na czworakach ustawione 
naprzeciwko linii, w odległości kilku metrów od niej. Dziecko ma przed sobą mały sześcienny 
klocek lub pudełko. Dziecko – mrówka idzie w kierunku linii, popychając klocek – bagaż raz 
jedną, raz drugą ręką. Zabawę powtarzamy kilka razy. Rodzic też może wykonać to zadanie. 
Życzę powodzenia! 
 
Rozmowa dotycząca wykorzystania różnych urządzeń technicznych przez dzieci w pracach 
domowych. 
Rodzic pokazuje dziecku obrazki przedstawiające urządzenia domowe, np. odkurzacz, mikser, 
pralkę, zmywarkę, mikrofalówkę, lodówkę. Zadaje dziecku pytania: Czy znacie te urządzenia? 

Do czego one służą? Z których urządzeń dzieci mogą samodzielnie korzystać? Jakie prace 

mogą wykonywać dzieci?  

 

 

                   
 
 
 

                    



                    
 
                       
„Figury” – zabawy z figurami geometrycznymi. 
Rozwiązanie zagadek (zamiast mówić odpowiedź dziecko może daną figurę narysować), 
układanie z patyczków (trójkąt, prostokąt, kwadrat), układanie rytmów z figur 
geometrycznych. Do tego ostatniego zadania możemy wykorzystać figury geometryczne z 
wycinanki karty nr 3, 4, 5, 6 (powypychać i włożyć do koperty, żeby nie poginęły). Rodzic 
układa dziecku rytm biorąc pod uwagę kolor i wielkość, dziecko kontynuuje. Zaczynamy od 
prostych rytmów. Do tej zabawy możemy wracać w każdej wolnej chwili. 

Ta piramida mała 
trzy boki i trzy rogi miała.   (trójkąt) 

Cztery rogi, cztery Katy, boki cztery też. 
Długie dwa, krótkie dwa, 
ta figura to właśnie ja.   (prostokąt) 

 

Ma kąty – choć to nie jest pokój. 
Ma rogi – choć to nie jest krowa. 
Złóż patyczki równe cztery 
i figura już gotowa.   (kwadrat) 

 

Ma je rower, ma samochód, we wrotkach jest też. 
Jaka to figura? Może już to wiesz?   (koło) 

 
 

„Obrazek dla mamy” – wykonanie prezentu dla mamy z wycinanki (karta nr 46). 
Dziecko odcina obrazek wzdłuż przerywanej linii. Koloruje go i ozdabia dowolnie. Wypycha 
wszystkie elementy, pozostałe zagina. 
 
  

 

 


