
Temat  tygodnia: „MAMA I TATA”.  

22. V. 2020 rok (piątek) „Dzień rodziny”. 

„Dróżka do domu” – zabawa ruchowa z elementem skoku. 

Rodzic rozkłada na dywanie gazety. W jednym miejscu pokoju wyznaczony jest dom – 

miejsce, do którego ma dojść dziecko. Wszystkie gazety, które rozłożył rodzic prowadzą do 

domu. Dziecko porusza się tylko po gazetach skacząc i stara się dotrzeć do domu.  

 

„Najważniejsza jest rodzina”  ( autor nieznany ) – słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego 

treści. 

Kiedyś mama mi mówiła,  

że w rodzinie drzemie siła.  

Warto o tym się przekonać, 

by życiowe trudności pokonać. 

Jaka moja jest rodzina?  

Całkiem zgrana to drużyna. 

Każdy ma jakiegoś „fioła”,  

zakręcony jest jak pszczoła.  

Nikt na miejscu nie usiedzi,  

czemu dziwią się sąsiedzi.  

Rower, rolki albo góry,  

nam nie straszny dzień ponury.  

Scrabble, statki-rechot wielki, 

może będą jeszcze bierki?  

Mama z nosem w książce siedzi,  

tato nad sudoku się biedzi.  

Ja też swoje sprawy mam,  

chętnie na komputerze gram.  

Często wspólnie gotujemy,  

kuchnie świata poznajemy.  

Kiedy w domu pachnie chlebem,  

to wznosimy się pod niebem.  

Choć zdarzają się i spory,  

nikt do złości nie jest skory.  

W końcu bardzo się kochamy,  

chętnie z sobą czas spędzamy.  

Przeżyte z rodziną chwile,  

dają mi na co dzień wielką siłę. 

Rozmowa na temat wiersza. Pytania do dziecka: Jaka jest rodzina z wiersza? Czy lubią ze 

sobą spędzać czas? W jaki sposób aktywnie spędzają ze sobą czas wolny? Co lubi robić 



mama? A co lubi robić tata? (wytłumaczenie dziecku co to jest sudoku) A co lubi robić autor 

wiersza? Co lubią robić wspólnie? Co autorowi wiersza daje wielką siłę? 

 

„Bawimy się razem” - wspólne zabawy i ćwiczenia ruchowe z rodzicami. 
- „Rzut piłeczką (klockiem) do celu” – dziecko na zmianę z rodzicem rzuca piłeczką lub 

klockiem do kosza. 

- „Slalom” – tata bierze dziecko na „barana” i musi pokonać slalom między klockami. Jeżeli z 

dzieckiem bawi się tylko mama, wówczas oboje pokonują slalom. 

- „Hula – hoop” – (ćwiczenie to wykonujemy, jeśli w domu mamy hula- hoop) rodzic i dziecko 

kręcą hula – hoop na wybranej części ciała przez jedną minutę. 

- „Taniec z balonem” – rodzic z dzieckiem tańczą razem trzymając balon pomiędzy czołami, 

brzuchami, kolanami itp. 

- „Kto pierwszy wypije sok?” – nalewamy sok do szklanki i robimy wyścig kto pierwszy wypije 

sok przez słomkę. 

- „Ekokręgle” – dzieci z rodzicami grają w kręgle z butelek plastikowych napełnionych wodą. 

- „Mój ślad” – dziecko i rodzic nawzajem odrysowują markerem swoje stopy na 

przygotowanym papierze, ozdabiają je i wycinają. 

- „Minipuzzle” – dziecko i rodzic wspólnie układają zdjęcie rodziny pocięte na części. 

 

„Moja wesoła rodzinka” – słuchanie i nauka piosenki, omówienie treści. Ćwiczenia rytmiczne: 

a) Dziecko słucha piosenkę. Tworzy do melodii improwizację ruchową (głową, rękami, 

górną częścią tułowia) 

b) Wystukiwanie rytmu piosenki. Rodzic prezentuje dziecku rytm, klaszcząc lub 

uderzając w stół. Dziecko słucha i powtarza na zasadzie echa w ten sam sposób. 

Źródło: 

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

 

Praca z kartą pracy 4 str 12 (oraz następna) – plątanina od dzieci do kwiatów. 

Dziecko umieszcza nalepki z imionami  dzieci we właściwych miejscach (można pomóc dziecku i 

nazwać kwiaty, które dzieci kupiły swoim mamom: tulipan, konwalie, storczyk, róża; dziecko nazywa 

pierwszą głoskę w tych wyrazach, dzieli te wyrazy na sylaby) oraz koloruje figury geometryczne, z 

których Pak zbudował mikser. 

 

Bajkoterapia – czytanie dziecku wybranej bajki. 

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Po wysłuchaniu bajki dziecko opowiada jej treść. 

          DZIEŃ  MATKI           
 



 

 
 

Z okazji zbliżającego się Dnia Mamy najlepsze 

życzenia 

wszystkim Mamusiom 

składają dzieci z grupy „Króliczki” 
                 

 

                                             Źródło: 

https://www.youtube.com/watch?v=PUKVc5rddaA 

 

 

 


