
Temat tygodnia: 

Moi rodzice. 

 
Dzień 1. 

 

Zadanie 1. 

Puść dziecku poniższy film z udziałem małpy Profesora Szymona. Czy po obejrzeniu 

filmu, dziecko domyśli się, jaki jest temat tego tygodnia? 

Moja rodzina - Przedszkole Profesora Szymona 

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

 

Zadanie 2. 

Karta pracy 46. 

(gotową kartę pracy proszę przesłać na e-mail przedszkola) 

 

Zadanie 3. 

Zadanie dla mamy z dzieckiem – ułóżcie wspólnie krótkie życzenia dla taty z okazji 

jego święta. 

Zadanie dla taty z dzieckiem – ułóżcie krótkie życzenia dla mamy z okazji jej święta. 

Możecie je nagrać lub zapisać na kartce. Przydadzą się w dniu ich święta. 

 

Zadanie 4. 

W tym tygodniu na platformie SQULA odkryjcie z dzieckiem nową zakładkę „Jezyk 

polski”, kategoria - Słucham uważnie oraz mówię poprawnie. Ćwiczcie te kategorie do 

woli. 

 

Dzień 2. 

 
Zadanie 1. 

Wybierzcie się na wspólny rodzinny spacer, podczas którego, dziecko może stworzyć 

bukiet kwiatów z okazji Dnia Mamy. 

 

Zadanie 2. 

Lubicie piec ciasteczkowe pyszności? Czy dziecko często pomaga Wam w kuchni? 

Jeżeli tak, to świetnie, wiecie już, że dla dziecka to ogromna frajda. Jeśli nie, zachęcam, 

żebyście właśnie dziś spróbowali połączyć siły w kuchni, najlepiej kiedy udział wzięło 

by dziecko i oboje rodziców. Proponuję coś na osłodę. Może ciasteczka maślane? A 

może wolicie babeczki? Decyzja należy do Was. Poniżej podaję linki do prostych 

przepisów w kilka minut na słodkie uciechy. Możecie skorzystać z moich propozycji, 

lub przygotować swoje sprawdzone już przepisy na ulubione wypieki. Po skończonej 

pracy, chętnie zobaczę zdjęcie gotowych słodkości. 

 

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


ciastkozercy.pl - Proste BABECZKI waniliowe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mQRBQbuqQiY&feature=share&fbclid=IwAR2

frWCxHX8XtChf4ggqx41vSNTn1c14XCjxtAi1b9w3rSpWD9L_Voqb750 

ciastkożercy.pl - Kruche CIASTECZKA maślane 

https://www.youtube.com/watch?v=asqpmSm_Sow&feature=share&fbclid=IwAR2z

0c0Ify6WKYrBaE4tGV_PyMMRo5xd5vodvUqQZLrlLbHdAN-NeCePV2g 

 

Zadanie 3. 

Karta pracy 47. 

(gotową kartę pracy proszę przesłać na e-mail przedszkola). 

 

Zadnie 4. 

Ćwiczenia w książce strona 56. 

 

Dzień 3. 

 

Zadanie 1. 

Przyłączcie się dziś całą rodziną do ćwiczeń z dzieckiem przy muzyce. Bawcie się 

ruchami według własnego pomysłu i możliwości. Pajacyki, przysiady, podskoki, 

obroty, machanie rękami, skłony, wszystko jest dozwolone. Pozwólcie dziecku 

pokazywać ruch, a Wy starajcie się go naśladować. Potem role mogą się odwrócić. Do 

zabawy wykorzystajcie muzykę z ulubionego kanału muzycznego w telewizji lub radiu. 

Czas zabawy nieograniczony. Szalejcie do woli ;) 

 

Zadanie 2. 

Zachęć dziecko do rozmowy na temat Waszej rodziny. Zapytaj co to jest jego zdaniem 

rodzina? Kto należy do najbliższej, a kto do dalszej rodziny? Dziecko może spróbować 

opisać jak wygląda jego mama i tata, oraz jeżeli ma - rodzeństwo. Zapytaj dziecko jak 

lubi spędzać czas z najbliższymi? Może dziecko wie, co najbardziej lubi jeść jego 

mama, jaki jest ulubiony kolor taty? Jakie hobby ma siostra czy brat? 

 

Zadanie 3. 

Poproś dziecko aby narysowało na kartce obrazek Waszej najbliższej rodziny dowolną 

techniką. Przypomnij dziecku kto należy do najbliższej rodziny. Po zakończonej pracy, 

zachęć dziecko do opowiedzenia, kto znajduje się na portrecie, co robi i jak wygląda. 

(gotową pracę proszę przesłać na e-mail przedszkola). 

 

Zadanie 4. 

Karta pracy 48. 

(gotową kartę pracy proszę przesłać na e-mail przedszkola). 

Dzień 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=mQRBQbuqQiY&feature=share&fbclid=IwAR2frWCxHX8XtChf4ggqx41vSNTn1c14XCjxtAi1b9w3rSpWD9L_Voqb750
https://www.youtube.com/watch?v=mQRBQbuqQiY&feature=share&fbclid=IwAR2frWCxHX8XtChf4ggqx41vSNTn1c14XCjxtAi1b9w3rSpWD9L_Voqb750
https://www.youtube.com/watch?v=mQRBQbuqQiY&feature=share&fbclid=IwAR2frWCxHX8XtChf4ggqx41vSNTn1c14XCjxtAi1b9w3rSpWD9L_Voqb750
https://www.youtube.com/watch?v=asqpmSm_Sow&feature=share&fbclid=IwAR2z0c0Ify6WKYrBaE4tGV_PyMMRo5xd5vodvUqQZLrlLbHdAN-NeCePV2g
https://www.youtube.com/watch?v=asqpmSm_Sow&feature=share&fbclid=IwAR2z0c0Ify6WKYrBaE4tGV_PyMMRo5xd5vodvUqQZLrlLbHdAN-NeCePV2g


Zadanie 1. 

Poniżej przedstawiam propozycję zabawy paluszkowej. Zapoznaj dziecko z rodzinną 

wyliczanką. 

 

Zadanie 2. 



Nawiązując do poprzedniej zabawy, proponuję piosenkę dla ułatwienia zapamiętania 

członków rodziny. 

bajubaju.tv - Rodzina Paluszków. 

https://www.youtube.com/watch?v=dhZdM0HM0Z4 

 

Zadanie 3. 

Ćwiczenia w szeregowaniu. 

• Przygotujcie 5 identycznych słoików lub innych zakręcanch pojemników jakie 

macie w domu. Nalejcie do nich różną ilość wody. Zakręćcie pojemniki. 

Zadaniem dziecka jest wskazanie pojemnika z najmniejszą ilością wody, oraz 

ustawienie słoików kolejno, zaczynając od tego, w którym jest najmniej wody, 

do tego w którym jest jej najwięcej. 

• Przygotujcie pięć kartek pomalowanych na jednakowy kolor, jednak o różnym 

natężeniu barwy (np. od jasnej zielonej do bardzo ciemnej zielonej). Zadaniem 

dziecka jest wskazanie kartki z najjaśniejszym odcieniem oraz ułożenie kartek 

kolejno, zaczynając od tej z najjaśniejszym odcieniem, do tej, 

z najciemniejszym odcieniem. 

• Przygotuj pięć kartek z rysunkami kwiatów o różnej ilości (od 1 do 5). Zadaniem 

dziecka jest wskazanie kartki, na której jest najmniej kwiatów. Oraz ułożenie 

kartek, zaczynając od tej, na której jest najmniej kwiatów, do tej, gdzie tych 

kwiatów jest najwięcej. 

 

Zadanie 4. 

Karta pracy 49. 

(gotową kartę pracy proszę przesłać na e-mail przedszkola). 

 

Dzień 5. 

 
Zadanie 1. 

Czy Wasze dzieci pomagają Wam w pracach domowych? Tak? To świetnie ! Nie? 

Przestawiam piosenkę, która mam nadzieję zachęci dzieci do pomocy we wspólnym 

sprzątaniu. 

Po wysłuchaniu piosenki, porozmawiajcie o tym, jakie w Waszym domu obowiązują 

zasady sprzątania. Ustalcie wspólnie, w czym dziecko mogłoby pomagać. Pościelenie 

łóżka, nakrywanie do stołu, składanie swoich ubrań, podlanie kwiatków to nie są 

trudne rzeczy dla dzieci w wieku Państwa pociech. Zaręczam, że przy odpowiedniej 

motywacji, dziecko będzie miało z tego ogromną satysfakcję. 

 Mała Orkiestra Dni Naszych - Piosenka o sprzątaniu domu. 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

 

Zadanie 2. 

Ćwiczenia w książce strona 57. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dhZdM0HM0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


Zadanie 3. 

Praca plastyczna z teczki wyprawkowej – tulipan dla rodziców. 

Sposób wykonania pracy znajdziecie na odwrocie pracy. 

 

Zadanie 4. 

Zachęć dziecko do podzielenia na sylaby podanych słów. Ile sylab ma każde słowo? : 

 

*mama (ma-ma) 

*tata (ta-ta) 

*brat (brat) 

*siostra (sio-stra) 

*dziadek (dzia-dek) 

*babcia (bab-cia) 

*rodzina (ro-dzi-na) 

*kwiaty (kwia-ty) 

*prezenty (pre-zen-ty) 

*życzenia (ży-cze-nia) 

 

Wychowawca Marta Małysa. 

 

 


