
Wtorek (26.05.2020 r.) Czy wiecie dlaczego dzisiejszą datę zaznaczyłam 

na czerwono? Tak! Zgadza się dzisiaj jest Dzień Mamy. ♪ ♫ Posłuchaj 

piosenki o mamie: 

 https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

 Zaśpiewaj mamię tą piosenkę i złóż jej życzenia! Wręczcie samodzielnie 

przygotowaną laurkę. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnastyka z tatą – rozwijanie sprawności ruchowej przy muzyce. 

 Obręcz, tamburyn. 

- Razem z tatą idziemy do parku. Dziecko maszeruje w rytmie tamburynu 

Teraz lekka rozgrzewka! przeskakują z nogi na nogę, 

Uwaga, przeszkody! Wskakują do środka obręczy. 

– Mocne uderzenia w tamburyn, 

Pada deszcz, chowamy się pod daszek! unosi najbliżej leżącą obręcz w 

górę, stoi chwilę w bezruchu. 

Przestało padać, biegnij dalej! ponowny bieg 

Uwaga, drzewo! bieg drobnymi krokami dookoła obręczy. 

Odpoczywamy. Zajmuje miejsca w leżącej obręczy. 

– mocne uderzenie w tamburyn, 

Wracamy do domu. maszeruje w rytmie tamburynu . 

  

2. Karta pracy, cz. 4, s. 46. 

Czytanie zdań z rodzicem lub samodzielnie. Rysowanie swojej mamy i 

swojego taty. Nazywanie 

kwiatów. 

3. Słuchanie piosenki Gdzie jest tata?(sł. i muz. Krystyna Gowik). 



  

I. „Gdzie jest tata?” – pyta brat. 

„Gdzie jest tata?” – pyta siostra. 

„Gdzie jest tata?” – pytam ja, 

a odpowiedź znam już sam. 

Tata w pracy jest, tata w pracy jest, 

bo pracuje całe dnie. 

A ja wyślę mu zaraz sms, 

że pobawić już się z nim chcę. 

Ref. Muszę czekać do soboty, wtedy z tatą mamy swój czas 

na zabawy i na psoty to sobota jest w sam raz. 

Muszę czekać do niedzieli na rowery, spacer i las, 

byśmy w świat swój polecieli to niedziela jest w sam raz. 

II. Kiedy tata chwilę ma, 

rozmawiamy w internecie. 

Tata dobrze wie, 

że z nim wszystko robić chcę. 

Kiedy w pracy jest, kiedy w pracy jest, 

gdy pracuje całe dnie, 

to wysyłam mu wtedy myśli swe, 

by już wrócił i spotkał mnie! 

Ref.: Muszę czekać… 

  

4. Ćwiczenia w porównywaniu wzrostu. 

Mierzenie wzrostu dzieci i rodziców 

Miarka. 

Zmierzcie swoje rodzeństwo, siebie i rodziców za pomocą 

miarki .Porównajcie wzrost, kto jest z rodziny najwyższy, a kto najniższy. 

  

-Karta pracy, cz. 4, s. 47. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

Kolorowanie ubrań tej osoby z pary, która jest wyższa. Naklejanie zdjęć 

odpowiedniego 

kwiatu. 

  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


5.  Zabawa ruchowo-naśladowcza Jak nasi rodzice. 

Dziecko porusza się po pokoju. Na hasło Jak mama naśladują czynności 

wykonywane przez mamę. Na hasło Jak tata – czynności wykonywane 

przez tatę. 

  

6.  Zabawa Lustro. 

Dziecko stoi naprzeciwko rodzica. Dziecko wykonuje dowolne 

ruchy, rodzic je naśladuje. Po chwili następuje zmiana ról. 

  

- Karta pracy, cz. 4, s. 48. 

Wyklaskiwanie podanego rytmu. Określanie, w którą stronę zwrócone są 

serduszka. Naklejanie brakujących serduszek. Rysowanie po śladach 

dużych serduszek. Rysowanie w ich wnętrzu małych serduszek. 

 

7. Co lubią moi rodzice? 

Dziecko określa, co lubi mama, co lubi tata, ale odpowiedź podaje, dzieląc 

dane słowa na 

sylaby. 

Np.: mówi, że mama lubi cze-ko-la-dę, a tata cias-to 

 


