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Temat tygodnia: Ja i moja rodzina  

[25/05/2020 – 29/05/2020] 

Drogi Rodzicu, przeczytaj: 

 Towarzysz dziecku przy pracy. Ono lubi, gdy jesteś blisko. 

 W piątek 29/05/2020r. proszę potwierdzić wykonanie zadań w wiadomości e-mail. Załączniki: 

zdjęcia, skany odsyłacie Państwo na adres: ppplastus@gmail.com lub mms. 

 Kolejność wykonywania zadań dowolna. 

 Proszę o krótkie podsumowanie:  

o Czy dziecko chętnie wykonywało zadania? Czy dziecko nie miało trudności  

przy wykonaniu zadań, a jeśli były – to jakie? Czy wykonywało zadania dodatkowe? 

 Aby przejść do strony internetowej trzeba nacisnąć i przytrzymać lewy klawisz Ctrl,  

a następnie kursorem myszki najechać na link i kliknąć lewym przyciskiem myszki  

lub  

skopiować link i wkleić w okno wyszukiwania w przeglądarce internetowej. 

 

 

Dzień 1 

 Posłuchaj, co się zadziało w wierszu Agaty Widzowskiej pt.: Zamiana 

https://drive.google.com/open?id=19TD91GFEPNez--U863G_D6C3JTFhgevQ 

Odpowiedz na pytania: Co się stało mamie i tacie? Dokąd poszli rodzice? A kto zamiast 

rodziców miał jechać do pracy?  

 

 Wykonaj zadanie – książka str. 40 [wersja on-line str. 42] 

A czy Ty – Krasnalku wiesz, czym się zajmują Twoi rodzice, jaki zawód wykonują, gdzie 

pracują? 

 

 W kapeluszu mego taty – słuchaj, a dowiesz się o czym myślą chłopiec  

i dziewczynka 

https://www.youtube.com/watch?v=izR82w7IamI 

 

 Rodzinna czytanka – rodzicu czytaj tekst dziecku, zaś Ty – Krasnalku 

odgaduj na podstawie obrazków słowa, które pasują do opowiadania. W ten 

sposób wspólnie przeczytacie czytankę. 

https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2020/05/RODZINNA-CZYTANKA.pdf 

 

mailto:ppplastus@gmail.com
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 Porozmawiaj z rodzicami o ich dzieciństwie, przedszkolu, szkole, o ich 

marzeniach, o ich przodkach. Stwórzcie wspólnie drzewo genealogiczne. 

Przykład drzewa genealogicznego –  

https://drive.google.com/open?id=10YIipTa4fzTpbRulO6HbGYCL__Pe-0eI 

Uruchomcie wyobraźnię i ruszajcie w podróż śladami Waszej rodziny. Wykorzystajcie 

karton, tekturę, kredki, farby, wycinki z gazet, zdjęcia swoje i bliskich. Życzę 

ekscytującej podróży w czasie! 

 

 

Dzień 2 

 Dzisiaj święto wszystkich Mam. Obdaruj Mamę uśmiechem i przytulasem. Możesz 

jednak zrobić więcej, każdego dnia… Codziennie wyręczaj mamę – sprzątaj 

zabawki, swój pokój, układaj książeczki na półkach, swoje ubranka w szafie itp.  

https://www.youtube.com/watch?v=e3zuosDT3K4 

 

 Moja Mama – stwórz portret swojej mamy dowolną techniką, a potem podaruj 

jej swoje dzieło. 

 

 Zabawy taneczne z mamą. Bawcie się wybornie! 

Królowa Mama – https://www.youtube.com/watch?v=YwQ9Xh1HtW8 

Jesteś mamo odlotowa – https://www.youtube.com/watch?v=ilDQ8LLgKGw 

A ja wolę moją mamę – https://www.youtube.com/watch?v=TwXvxanqT1c 

 

 Zagraj z mamą – Gdzie jest moja pociecha – gra z Rybką MiniMini 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/gdzie-jest-moja-pociecha 

 

 

Dzień 3 

 Niedługo też swoje święto mają Tatusiowie. Dzisiaj obdaruj uśmiechem  

i przytulasem Tatę.  I zaproponuj: Tato, tato, bawmy się… Jeśli możesz cały 

dzień… bo ja bardzo kocham Cię i się pośmiać z Tobą chcę 

https://www.youtube.com/watch?v=K45u7uwRPv8&feature=share 

https://drive.google.com/open?id=10YIipTa4fzTpbRulO6HbGYCL__Pe-0eI
https://www.youtube.com/watch?v=e3zuosDT3K4
https://www.youtube.com/watch?v=YwQ9Xh1HtW8
https://www.youtube.com/watch?v=ilDQ8LLgKGw
https://www.youtube.com/watch?v=TwXvxanqT1c
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/gdzie-jest-moja-pociecha
https://www.youtube.com/watch?v=K45u7uwRPv8&feature=share
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 Mój Tata – stwórz portret swojego taty dowolną techniką, a potem podaruj 

jemu swoje dzieło. 

 

 Zabawy muzyczno – ruchowe z tatą. Zabawę rozpoczyna tata, który w czasie 

trwania piosenki wykonuje różne figury, dziecko go naśladuje; następnie 

zamieniają się rolami – dziecko wykonuje figury, tata naśladuje.  

 

Piosenka dla Taty – https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc 

Tato pomóż – https://www.youtube.com/watch?v=gzLz_WOkG2w 

Daj mi rękę tato – https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs 

 

 Zagraj z tatą – Różnice – gra dla dzieci z Rybką MiniMini 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/roznice 

 

 

Dzień 4 

 Moja rodzina –  Przedmiot  Świat wokół mnie  Zakładka: Ja – człowiek  

Moja rodzina 

https://naukaizabawa.squla.pl/ 

 

 Mama, tata, dziecko – rodzicu, przetnij każdą z kart wzdłuż pionowych linii 

tak, by powstały czteroczęściowe puzzle; Krasnalku, Twoim zadaniem jest 

złożenie pociętych obrazków mamy, taty i dziecka w całość; utrwalaj liczenie 

https://drive.google.com/open?id=1MouiMbBOfxILug99SGI6xoI63xyw437e 

 

 Z Kot-O-Ciakami na pikniku – zaproś do oglądania mamę, tatę, 

rodzeństwo 

https://www.youtube.com/watch?v=je9o-a7e9G4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc
https://www.youtube.com/watch?v=gzLz_WOkG2w
https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/roznice
https://naukaizabawa.squla.pl/
https://drive.google.com/open?id=1MouiMbBOfxILug99SGI6xoI63xyw437e
https://www.youtube.com/watch?v=je9o-a7e9G4
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 Kontynuuj wspólne oglądanie – Rodzinna Wycieczka – to opowieść  

o bezpieczeństwie w trakcie rodzinnych wypraw za miasto; posłuchaj  

i odpowiedz: jakie zasady obowiązują w trakcie tych wypraw? 

https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg&t=55s 

 

 

Dzień 5 

 Utrwalanie kolorów – Przedmiot  Lubię sztukę  Zakładka: Rozpoznaję 

kolory 

https://naukaizabawa.squla.pl/ 

 

 Bukiet dla rodziców – dokończ po przerywanych liniach kontury bukietu  

i pokoloruj go według wzoru 

https://drive.google.com/open?id=1ARxyZOiSyDNdy31e9sRVk1n3k-0g9sY8 

 

 Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato! – słuchajcie wspólnie z rodzicami 

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

 

 Drodzy Rodzice, dla swych dzieci jesteście Superbohaterami, czego 

dowodem niechaj staną się te pamiątkowe dyplomy 

Dyplom dla Supermamy –  

https://drive.google.com/open?id=13MgVHDfnFgG554wd4YspDvP1p90efNKf 

Dyplom dla Supertaty –  

https://drive.google.com/open?id=1VBejmuY93s1NkYcMfFmyfG8MX_smhXIg 
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