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Praca zdalna dla grupy 5-6 latków (ŻABKI) od 25.05. do 29.05.2020r. 

 

Proszę o przesłanie na adres e-mail: ppplatus@gmail.com do piątku, do godziny 17:00 zdjęć 

wykonanych przez dzieci zadań, prac plastycznych itp. W temacie wiadomości należy napisać imię i 

nazwisko dziecka oraz grupę ŻABKI. Ponadto proszę o zachowanie wszystkich wykonanych przez 

dziecko prac plastycznych w teczce. Po powrocie dzieci przyniosą je do przedszkola. Po przejrzeniu 

wykonanych przez dzieci prac, postaram się przesłać odpowiedź zwrotną poprzez e-mail lub 

telefonicznie. Proszę o krótką informację jak dziecko poradziło sobie z wykonaniem zadań. (czy coś 

sprawiło mu trudność, czy chętnie wykonywało zadania ?) 

Drodzy rodzice i dzieci. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna. To wy wybieracie,  które zadania 

chcecie wykonać danego dnia. Prace np. plastyczną bądź zabawę matematyczną rozłóżcie sobie na kilka 

dni. 

Platforma squla.pl: Proszę, aby dziecko spędziło nie dłużej niż 20 minut dziennie przy komputerze. W 

tym tygodniu dzieci wchodzą w trzy kategorie: 

 Klasa Przedszkole -> zakładki: „Świat wokół mnie” -> „Ja - człowiek” -> „Moja rodzina” 

(Trzy zakładki z ćwiczeniami z różnymi stopniami trudności) 

 Klasa Zerówka -> zakładki: „Świat” -> „Ja - człowiek” -> „Moja rodzina” 

 Klasa Zerówka -> zakładki: „Świat” -> „Ja – człowiek” -> „Moje emocja i uczucia” 

 Klasa Zerówka -> zakładki: „Cyferki” -> „Orientacja” -> „Lewy/prawy, góra/dół” 

 

Moja rodzina 
Dzień I 

 

1. Piosenka „Dziękuję mamo” – Dziecko próbuje zapamiętać tekst i melodię 

piosenki, może przy niej również zatańczyć. 

Piosenka pt.: „Dziękuję mamo”  

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

 

 

 

mailto:ppplatus@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
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2. Opowiadanie Joanny Papuzińskiej „Czar dla mamy” - Po wysłuchaniu 

opowiadania, dziecko odpowiada na pytania zamieszczone pod tekstem. 

Czar dla mamy 

Autor: Joanna Papuzińska 

 

Od rana do wieczora gospodarowaliśmy w kuchni, a mama odpoczywała. Były 

to jej imieniny, a u nas w domu jest taki zwyczaj, że tego dnia mama nie może 

nawet dotknąć się żadnej roboty. 

Usiedliśmy do kolacji przy odświętnie nakrytym stole. Czekaliśmy na tatę, który 

znów na kilka dni wyjechał i właśnie dziś wieczorem miał wrócić. 

Opowiadaliśmy sobie różne historie. 

Najwięcej mówił, jak zawsze, nasz najstarszy brat. Wyczytywał on z gazet 

wszystko o nowych wynalazkach i maszynach, a potem opowiadał nam to. 

 

– Czy słyszeliście o poduszkowcach? – zapytał. 

 

Nie słyszeliśmy o tym nigdy, więc nasz najstarszy brat opowiedział nam o 

nowych latających pojazdach, które tak właśnie się nazywają. 

 

Naszej mamie najbardziej podobało się to, że poduszkowce latają nisko nad 

ziemią, nie tak jak samoloty. 

Wyobrażacie sobie? To dopiero byłoby przyjemnie przelecieć się nad miastem w 

taki piękny wieczór jak dzisiejszy! Zobaczyć je z góry, jakby się było gołębiem 

lub jaskółką! Chciałabym, żeby nam się coś takiego zdarzyło. Nie musiałby to 

nawet być poduszkowiec, wystarczyłaby zwykła poduszka! 

 

W tej samej chwili, gdy mama wypowiedziała to życzenie, nasz tapczan jęknął, 

stęknął. Wieko podniosło się. Wyskoczyły z niego po kolei nasze poduszki i 

zawisły w powietrzu. 

 

– Szalona okazja! – ucieszyła się mama. – Widać to jakiś prezent imieninowy dla 

mnie. Siadajmy! 

 

Lecz nim wdrapaliśmy się na poduszki, w drzwiach stanął tata. A trzeba 

powiedzieć, że nasz tata nigdy nie przepadał specjalnie za czarami. 

 

– Co tu się dzieje? – zawołał. – Co znowu wyrabiacie? 

– Wybieramy się na spacer! – krzyknął nasz najmłodszy brat. – Siadaj z nami! 

– O, nie! Macie coraz bardziej szalone pomysły! Co powiedzą ludzie, gdy 

zobaczą cię, Marysiu, fruwającą nad rynkiem? 
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Tymczasem z tapczanu wyskoczyła już piąta poduszka i leciała prosto na tatę. 

 

– Nic z tego – powiedział tata. Zresztą będzie mi potem dokuczał reumatyzm, jak 

mnie za bardzo przewieje. Lećcie sobie sami, skoro już musicie. 

– Cztery nasze poduszki, gdyśmy tylko na nich usiedli, wypłynęły przez okno na 

dwór. Wyminęliśmy krzaki jaśminu, kwitnące w ogródku i zaczęliśmy wznosić się 

do góry. 

 

Gdy byliśmy na wysokości czubków topoli, coś nagle zafurczało za nami. To 

doganiał nas tatuś na swojej poduszce. 

 

– Niech tam, ja z wami! Przecież dziś imieniny mamy! 

 

I dalej polecieliśmy już wszyscy. 

 

Naokoło była ciemna, ciepła, pachnąca noc. Poszewki i falbanki furkotały na 

wietrze, tak jakby każda poduszka miała swój motorek. Tuż – tuż pod nami 

migotało światełkami nasze miasto. Widać było w mroku domy, dzwonnicę, 

park, naokoło – pola, a dalej czarne plamy lasów. 

 

– Patrzcie, dopiero teraz widać, że mieszkamy naprawdę w małym miasteczku – 

powiedziała mama. 

– Patrzcie, tymi poduszkami można sterować! – zawołał tata. – Kiedy rozpinam 

marynarkę, wiatr stawia większy opór i leci się wolniej. Kiedy zapinam – to 

szybciej! 

 

Zaczęliśmy wszyscy próbować. W ten sposób okrążyliśmy rynek. 

 

– Uwaga! – krzyknął tata. – Musimy już wracać! Poduszki opadają! 

 

Rzeczywiście, nasze pojazdy opuszczały się coraz niżej. Ledwo ledwo udało się 

nam dojechać na nich do ogródka. Dotykaliśmy nogami ziemi. 

 

Potem musieliśmy już wziąć poduszki pod pachę i wejść z nimi po schodach. 

 

– Nic nie szkodzi! – rzekł tata do mamy. – Uważam, że była to całkiem niezła 

przejażdżka. Udał ci się, Marysiu, ten czar! 

– Kiedy to nie ja czarowałam! – sprzeciwiła się mama. – Ja się nie znam na 

takich wynalazkach. Całą drogę właśnie zastanawiałam się, kto to? 

 

Mama przyjrzała się nam po kolei. 

 

– No, który i jak to zrobił? – zapytała, jak wtedy, gdyśmy coś przeskrobali. 
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– Ja – przyznał się nasz najstarszy brat. – Pamiętacie baloniki, które 

kupowaliśmy na defiladzie? Te, co same leciały do góry? Wypuściłem z nich gaz 

i napompowałem nim poduszki. Tylko za bardzo się śpieszyłem, nie zaszyłem 

dobrze poduszek i dlatego gaz zbyt wcześnie uciekł. Chciałem zdążyć przed 

powrotem taty, ale mi się nie udało. 

– Właśnie że ci się udało – powiedziała mama. – Nie widzisz, że tata nareszcie 

przekonał się do naszych czarów? 

Pytania do opowiadania:  

a) Jakie święto obchodziła mama, a jakie będzie obchodziła jutro? 

b) Gdzie był przez cały dzień tata? 

c) O czym opowiadał brat przy kolacji? 

d) Co niespodziewanego wydarzyło się tego wieczoru? 

e) Jak zareagował na to tata? 

f) Jak działały poduszkowce? 

g) Jak myślisz, które z opisanych wydarzeń mogły się wydarzyć w rzeczywistości,  

a które nie? 

 

 

 

 

3. Praca plastyczna - Narysuj swoją rodzinę i podpisz jak mają 

na imię. Kto tworzy Twoją najbliższą rodzinę? 

 

 

 

 

 

4. Słuchanie piosenki pt.: „Rodzina palców” - Dziecko wykonuje czynności zgodnie z 

treścią piosenki.  

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=S5kKZO_ayMc 

 

 

 

 

5. Zadanie na twórcze myślenie – rozwijanie słownictwa dziecka - Dziecko koloruje 

obrazek i wymyśla do niego opowiadanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=S5kKZO_ayMc
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6. Wierszyk B. Formy „Dla mamy i taty”  - Dziecko uczy się krótkiego wierszyka. 

Dla kogo te kwiaty? 

Dla Mamy i Taty.  

Od kogo bukiecik? 

Od nas – grzecznych dzieci. 

Gdzie je zerwałyście? 

Na łące, oczywiście. 

A kiedy zbierane? 

W słoneczny poranek. 

Czemu je dziś przynosicie? 

Bo Mamusię i Tatusia 

kochamy nad życie. 

 



6 | S t r o n a  
 

7. Dokończ zdanie - Dziecko czyta tekst i dokańcza zdania (jeśli ma z tym problem 

prosi rodzica o przeczytanie). 

 

1. Moja mama ma na imię ……………………………………..  

2. Jest ……………………………………….    (niska, średniego wzrostu, wysoka) 

3. Ma …………………………………. włosy.  (podaj kolor włosów) 

4. Ma …………………………………. oczy.   (podaj kolor oczu) 

5. Pracuje ………………………………….   (gdzie, co robi?)  

 

8. Praca plastyczna „Korale dla mamy” - Dziecko wykorzystuje makaron, który jest w 

domu. Nawleka go na nitkę, potem może pomalować. Podarek dla mamy gotowy. 

   

 

 

 

Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 50-51, książka „Czytam, piszę, liczę” 

strona 90-91, książka strona 81 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 48-48, książka strona 88-89 + dowolna 

strona w książce „Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – „Samoloty” (Dziecko naśladuje samolot – start, lot, 

lądowanie) + wyjście na dwór – „spacer małego badacza” – dziecko obserwuje 

kwiaty, drzewa, kamienie za pomocą lupy. 
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Dzień II 

 

1. Piosenka „Dziękuję mamo” - Dziecko uczy się tekstu kolejnych 

zwrotek metodą ze słuchu. 

 

 

2. Dziecko odpowiada na pytania zadane poniżej. 

Pytania: 

a) Jaki dzisiaj jest dzień?  

b) Kto obchodzi dzisiaj swoje święto? 

c) Jak myślisz, czy mama tylko dzisiaj powinna mieć swoje święto? 

 

 

 

3. Dokończ zdania - Dziecko dokańcza rozpoczęte zdania, podając sytuacje, zachowania, 

postawy, które mama lubi bądź nie. 

a) Moja mama lubi ……………………………………………………………………… 

b) Moja mama nie lubi ………………………………………………………………….. 

 

 

4. Odpowiedz na pytanie 

 

Co może być prezentem dla mamy? 

Wymienione przez siebie nazwy prezentów dzieli na sylaby i głoski. 
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przykładowe prezenty: róża, krem, tort, 

laurka, obrazek, deser, perfumy, kosmetyki, 

buziak, życzenia, piosenka 

 

 

 

 

 

5. Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki „Dziękuję mamo” - Dziecko wystukuje 

rytm przy pomocy dowolnego instrumentu (może uderzać delikatnie ręką o blat stołu), 

mówiąc. 

 

 

 

6. Rozsypanka wyrazowa - Dziecko układa zdanie z rozsypanki wyrazowej i odczytuje zdania.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Opowiadanie B. Formy „Jak Tomek pomagał mamusi” - Dziecko słucha 

opowiadania  i odpowiada na pytania.  

Pamiętaj ! Zdanie rozpoczynamy zawsze wielką literą, a kończymy kropką. 
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Jak Tomek pomagał mamusi 

Autor: Bożena Forma 

Tomek wracał z przedszkola do domu. Prawie wcale się nie odzywał. W przedszkolu pani 

rozmawiała z dziećmi o tym, co to znaczy być samodzielnym. Tomek potrafił pięknie złożyć 

swoją bluzę. Już w czasie wakacji ćwiczył to z mamusią. W przedszkolu zawsze odkładał 

zabawki na swoje miejsce. Ale czy tak naprawdę w domu zawsze wszystko robi sam? 

- Od dzisiaj będzie inaczej - postanowił. 

Kiedy tylko wszedł do domu równo ustawił swoje buty w przedpokoju. Poskładał ubrania, umył 

starannie ręce i usiadł do stołu. Podczas jedzenia wcale nie poplamił bluzy. Potem układał 

książki na swojej półce i pomagał mamusi w pieczeniu ciasta. Wieczorem, kiedy leżał w łóżku 

do pokoju weszła mamusia. Usiadła na brzegu łóżka i delikatnie pogłaskała go po głowie. 

- Bardzo mi dzisiaj pomogłeś. Nigdy nie myślałam, że tyle rzeczy potrafisz zrobić sam. Myślę, 

że zawsze mogę na ciebie liczyć. 

Tomkowi zrobiło się bardzo miło. 

- Kocham cię mamusiu. Naprawdę będę się starał. 

 

Pytania do opowiadania: 

a) Jak Tomek pomagał mamie? 

b) W jaki sposób Ty pomagasz mamie? 

  

 

 

8. Piosenka „Piosenka o sprzątaniu” - Dziecko 

słucha piosenki i naśladuje czynności, które 

wykonują dzieci. 

Utwór pt.: „Piosenka o sprzątaniu” 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
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9. Zadanie - Dziecko ogląda obrazki i opowiada w jaki sposób może pomagać rodzicom.  
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Polecenia dla dziecka: 

a) Zaznacz obrazki, które pokazują jak Ty pomagasz w domu. 

b) Przyporządkuj napisy do obrazków: 

wycieram kurze, zmywam naczynia, podlewam kwiaty, wynoszę śmieci, odkurzam, 

zmiatam podłogę, opiekuję się rodzeństwem, nakrywam do stołu, pomagam podczas 

gotowania, pomagam podczas robienia prania, myję warzywa i owoce, sprzątam 

zabawki 

 

 

10. Zabawa - Dziecko pokazuje za pomocą 

gestów, mimiki twarzy, różne czynności, 

które wykonuje w domu, a rodzic odgaduje. 

Potem może nastąpić zamiana ról (rodzic 

pokazuje, a dziecko odgaduje).  

 

 

 

 

11. Praca plastyczna „Wazon”  

Do wykonania wazonu potrzebujemy: 

 plastikową butelkę (np. po wodzie) lub butelkę po soku, metalową, plastikową puszkę 

(np. po kawie) 

 taśmę dwustronną lub klej; 

 kolorowe słomki (rurki do picia) lub inne dostępne materiały (np. sznurek, wełnę); 

 kolorowe tasiemki lub wstążki; 

 inne materiały, które wykorzystamy do jego ozdobienia. 

 

Wykonanie: 

Odcinamy górną część butelki (lub wykorzystujemy puszkę, małą butelkę), obklejamy ją 

taśmą/klejem dookoła jej powierzchni. Następnie do tak obklejonej butelki/puszki 

przyczepiamy kolorowe rurki/wełnę/sznurek. Całość przewiązujemy tasiemką /wstążką, 

tworząc piękną kokardę. Możemy też przykleić inne elementy do dekoracji.  

 

Pamiętaj ! Taki wazon przyda się zawsze w domu, bo kwiaty mamie możecie 

dawać również bez okazji i na pewno bardzo się z tego powodu ucieszy. 
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Inspiracje: 

   

 

 

Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 52-53, książka strona 82-83 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 50-51, książka strona 90-91 + dowolna 

strona w książce „Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – „Posągi” (Dziecko biega , a na hasło „posąg” stoi w 

miejscu, nie porusza się. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie) + wyjście na dwór 

– Zabawa z piłką. Malowanie patykiem na piasku lub kredą na chodniku. 

 

Zadanie specjalne. Dziecko przygotowuje z pomocą taty lub starszego rodzeństwa stół 

na dzisiejszą kolację. Układa talerzyki, sztućce, serwetki, kubki. Może przygotować również 

z pomocą taty lub dziadków pyszny deser dla mamy (np. galaretkę, budyń, babeczki, sałatkę 

owocową albo upiec ciasto). Można także wykorzystać prosty przepis na torcik, jest 

on w książce na str. 82. Powodzenia!  
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Dzień III 

 

1. Zabawa ruchowa „Nogi, ręce, głowa” 

Na hasło: 

 „nogi” - dziecko podskakuje obunóż w miejscu, 

 „ręce” – dziecko klaszcze w dłonie, 

 „głowa” – porusza głową w prawą i lewą stronę. 

 

2. Zabawa przy piosence „Dziękuję Ci mamo” - Dziecko śpiewa piosenkę i ilustruje ją 

ruchem. 

 

 

3. Czas powspominać, czyli  zabawa pt.: „Figle mojej mamy”. Dziecko pyta mamy, w co 

się najchętniej bawiła w dzieciństwie. Zadaniem mamy jest opowiedzenie o nich, a 

może uda Wam się wspólnie pobawić w wybraną? 

 

 

a) „Gra w klasy”     b) „Gra w kapsle” 

 

 

 

 

Propozycje: 
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c) „Gra w państwa i miasta” 

 

d) „Gra w pchełki” 

 

 

 

 

4. Zabawa - Dziecko razem z rodzicem bawi się w grę pt.: „Bingo rodzinne”. 
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5. Zabawa zręcznościowa „Kelner” - Dziecko ma w kubeczku wodę, stara 

się tak przenieść kubek, aby nie rozlać wody, może przy tym również 

wykonywać inne czynności (np. robić przysiady, skłony, podnosić nogę 

itp.).  
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6. Zadania matematyczne – Dziecko rozwiązuje zadania. Układa działania i ilustruje 

jego treść. 

a) Rodzina Adama składa się z czterech osób. Mama dostała od dzieci pudełko 

z czekoladkami. W pudełku było dziesięć czekoladek. Każdy z domowników zjadł 

po jednej czekoladce. Ile zostało czekoladek w pudełku? 

Zapisz działanie: 

  -      = 

 

Zilustruj: 

 

 

 

 

 

 

 

b) Mama zbiera ozdobne filiżanki. W kolekcji ma już siedem filiżanek. W tym roku dostała 

w prezencie od swojej trójki dzieci po jednej filiżance. Ile mama ma teraz filiżanek? 

Zapisz działanie: 

  +      = 

 

Zilustruj: 
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7. Nauka pisania - Dziecko czyta tekst, a potem wybiera sobie 1 zdanie i próbuje je 

napisać (dla dzieci 6 -letnich, 5-letnie, jeżeli tylko mają taką ochotę). Do zapisania 

zdania potrzebny będzie nam tutaj zeszyt w 3 linię lub można wykorzystać „czystą” 

kartkę. Zwracamy uwagę na prawidłowy zapis zdania. 

 

Zdanie do zapisania:  

a) Moja mama lubi kwiaty. 

b) Moja mama lubi owoce. 

c) Mama jest wesoła. 

 

8. Wierszyk „Dwie literki po dwie” – Dziecko słucha wierszyka, następnie rozmawia 

na jego temat. 

Dwie literki po dwie 

Dwie literki M, dwie literki A 

Każde dziecko od małego te literki zna 

Na przemian powtarzają się 

Dwie literki – każda po dwie 

 

M – A – M – A – kto to słowo zna? 

M – A – M – A – kto odpowiedź da? 

Tak to MAMA, moja MAMA! 

Osobista, Ukochana! 

 

MAMA! – To brzmi niesłychanie! 

Pierwsze słowo wypowiadane 

Słowo proste, bardzo ważne 

Zna je myślę, dziecko każde 

 

Dwie literki T, dwie literki A 

Każde dziecko od małego te literki zna 
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Na przemian powtarzają się 

Dwie literki – każda po dwie 

 

T – A – T – A – kto to słowo zna? 

T – A – T – A – kto odpowiedź da? 

Tak to TATA, to mój TATA! 

Choćby był na końcu świata! 

 

TATA! – To brzmi niesłychanie! 

Pierwsze słowo wypowiadane 

Słowo proste, bardzo ważne 

Zna je myślę, dziecko każde 

 

Mamę, Tatę każdy ma 

Z Mamą, Tatą nie jestem sam 

Bo Rodzice moi mili  

Zawsze ze mną w ważnej chwili!!! 

 

Pytania dla dziecka: 

a) Czy tylko ludzie mają mamę? 

b) Kto ma jeszcze mamę? (Dziecko wymienia i nazywa rodziców zwierząt) 

 

 

9. Inscenizacja – Rodzic czyta, a dziecko uważnie słucha tekstu inscenizacji. Może 

wykonać sylwety i spróbować zilustrować tekst.  

A teraz posłuchajcie, co się zdarzyło w pewnej bajce. 

 
Chór: Wszystko dziś dla mamy. 

Wszystko dziś dla mamy. 

My o naszej mamie dobrze pamiętamy. 

Ty dla nas mamusiu jak słonko na niebie. 

Myślimy od rana jak ucieszyć Ciebie. 

 

Małgosia: (wchodzi z koszykiem nowalijek, stawia koszyk) 
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Powiem wam w sekrecie, powiem po cichutku. 

Wyrosły mi nowalijki dla mamy w ogródku. 

Dużo się napracowałam, jakem Małgorzatka. 

Ale jest dla mamusi rzodkiewka, sałatka. 

A tutaj marchewka młoda. 

Niech mamusi zdrowia doda. 

Wszystko to od Małgorzatki . 

Dla mamusi na Dzień Matki. 

 

Głos:  Małgosiu! Małgorzatko! Chodź, bo Cię woła tata. 

 

Małgosia: Wołają mnie! Muszę lecieć! Kosza mi przypilnujecie? 

Bo tu może przyjść koza co się zerwie z powroza. 

Albo gąska siodłata, dla niej przysmak sałata. 

Albo zając burasek – na sałatę tez łasy. 

Więc pilnujcie mi kosza. 

 

Głos: Małgosiu, Małgorzatko! 

 

 Małgosia: Już …Już biegnę tato! (wybiega) 

  

Kózka: Bee, czy znacie moją mamę kozę? Stoi u kołka uwiązana powrozem… 

Moja mama, pewno wiecie, najlepsza jest na świecie. Bee, bee. 

Tutaj koszyk sałatki dam mamusi na Dzień Matki. 

 

Małgosia: Jeśli dla mamy – to ci listek damy. 

Muszę wracać do taty – pilnujcie mi sałaty. 

 

Gąska: Jestem sobie gąska siodłata, coś tu pachnie sałata. Gę, gę, gę. 

Mojej mamie na Dzień Matki, dam listek sałatki. 

Bo gęś – moja mama – pewno wiecie, najmądrzejsza jest na świecie. 

 

Małgosia: Jeśli dla mamy – to ci listek damy. 

Muszę wracać do taty - pilnujcie mi sałaty. 

 

Zając: Jestem sobie zajączek, hycam sobie po łące. 

Na łące dobra zabawa, ale do jedzenia trawa. 

A jutro dzień wszystkich mam. Co ja swojej mamie dam? 
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Pytania dla dziecka: 

a) Co zwierzątka chciały dać swojej mamie? 

b) Czym martwił się zajączek? 

Jeśli masz jakiś pomysł - możesz pomóc zajączkowi, np. narysować prezent, który 

mógłby podarować swojej mamie – Pani Zającowej. 

Miejsce na Twój rysunek. 

 

 

 

 

Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 54-55 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 52-53 + dowolna strona w książce 

„Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – „Zabawa z balonami” (Dziecko podrzuca balon, może nim 

odbijać, wykonywać różne ćwiczenia z balonem) + wyjście na dwór – zabawa 

ćwicząca równowagę „po wąskiej dróżce” (Dziecko idzie po krawężniku lub po 

sznurku, noga za nogą). 
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Dzień IV 

 

1. Zabawa „Gazetowe kule” – Dziecko robi z 

gazety kulki, a następnie rzuca je celując do 

kosza/miski. 

 

2. Wspólne oglądanie zdjęć rodzinnych. Dziecko ogląda zdjęcia i wypowiada się na 

temat okoliczności związanych z ich wykonaniem (zadaje pytania rodzicom). 

 

3. Zagadka - Dziecko odgaduje zagadkę i podaje odpowiedź.  

 

 

Wszystko zrobić potrafi w domu, 

O tajemnicach nie powie nikomu. 

Często z Nim w piłkę nożną gramy, 

I bardzo, bardzo mocno go kochamy.  

(odpowiedź: tata) 
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4. Nagrywanie odpowiedzi dzieci – rodzic pyta dziecko w co najbardziej lubi bawić się 

z mamą, a co z tatą. Jeżeli nagranie jest niemożliwe, odpowiedź możemy zapisać na 

kartce. 

 

 

5. Zabawa - Dziecko ruchem, gestem i  mimiką przedstawia swoją ulubioną zabawę. 

Zadaniem rodzica jest jej odgadnięcie. 

 

 

6. Zadanie zręcznościowe - Dziecko układa z kolorowych sznurków (np. wełny) różne 

kwiaty według własnego pomysłu. 

 

 

7. Piosenka „Kolorowe kredki” -  Dziecko rysuje za pomocą kredek to, co chciałoby dać 

swoim rodzicom podczas słuchania piosenki. 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=fWELNWWycOU 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fWELNWWycOU
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8. Przysłowia 

Dziecko poznaje kilka przysłów dotyczących mamy, próbuje wyjaśnić ich znaczenie. Następnie 

liczy wyrazy w zdaniu i podaje ich liczbę. 

Przysłowia: 

a) Dla każdej matki, miłe jej dziatki.    (*dziatki to inaczej dzieci) 

b) U swej matki, każdy gładki. 

c) Dobre dziatki to skarb matki. 

 

 

9. Zabawa słownikowo-językowa - Dziecko tworzy zdrobnienie słów „matka” oraz 

„tata”, a rodzic je zapisuje. Następnie dziecko układa krótkie zdania, w których znajdzie 

się wyraz „mama” lub „tata”. 

matka – mama - ……….. - …………. - ……….. 

tata - …...... - ……… - ……….. 

 

10. Zadanie „łączymy w pary wyrazy” – Dziecko łączy wyrazy, dopasowuje je i próbuje 

odczytać. 

 

a) jeździć na A) obraz 

b) oglądać B) spacer 

c) czytać C) telewizor 

d) malować D) rowerze 

e) naprawiać E) obiad 

f) gotować F) książki 

g) chodzić na G) samochód 

 

11. Zabawa słuchowa - Dziecko układa tyle sylwet kwiatów, ile udało mu się usłyszeć 

dźwięków (rodzic może klaskać, uderzać w blat stołu itp.). Dziecko liczy i określa 

liczbę dźwięków, zapisuje je cyfrą. 
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12. Wierszyk D. Wawiłow „Strasznie ważna rzecz” - Dziecko słucha wierszyka i 

dopowiada brakujące sylaby. 

Strasznie ważna rzecz 

Danuta Wawiłow 

 

Mama, przestań zmiatać śmiecie! 

Chcę powiedzieć Ci w sekrecie 

Strasznie ważną rzecz: 

Były sobie dobre wróż…., 

Jedna miała krótkie nóż…., 

Druga miała dwie papuż…, 

I wielgachny miecz. 

Mama, nie pisz, tylko słuchaj! 

Zaraz powiem Ci do ucha 

Strasznie ważną rzecz: 

 

Była sobie wielka much…., 

Raz urwała się z łańcu…., 

Zjadła tacie pół kożuch… 

I uciekła precz. 

Mama, już się nie złość na mnie! 

Słowo daję, ja nie kłamię, 

Będę bardzo grzecz…... 

Mama, ja Cię bardzo kocham! 

nie żartuję ani trochę! 

Przecież jak się kogoś kocha, 

To jest ważna rzecz. 

 

13. Zabawa „emocje” - Dziecko przedstawia mamę lub tatę w różnych stanach 

emocjonalnych, np. smutku, płaczu, uśmiechu, zdziwienia, przestraszenia, zaskoczenia. 

Może powiedzieć dlaczego mama lub tata są w takim nastroju.  

 

 

Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 56-57 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 54 + dowolna strona w książce 

„Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia” 
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 Ćwiczenia poranne – „Basen” (Dziecko naśladuje różne style pływania 

maszerując w kole) + wyjście na dwór – „Z pieskiem na spacerze” (dziecko 

spaceruje po ogrodzie ze swoimi pieskami, jeżeli ich nie mają, mogą wykonać 

sylwetę psa i udawać, że to prawdziwe zwierzę. 

 

Dzień V 

1. Zabawa przy piosence „Piosenka dla taty” – Dziecko tańczy w rytm piosenki, może 

poprosić tatę do wspólnej zabawy. 

Link.: https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc 

 

 

2. Fragment opowiadania A. Onichimowskiej „Warkoczyk” – Rodzic czyta, a 

dziecko uważnie słucha opowiadania. 

WARKOCZYK 

Koniec zabawy - zarządziła pani i rozdała nam kartony. - Niedługo jest Dzień Ojca - 

przypomniała nam. - Niech każde z was narysuje teraz swojego tatusia. A potem zrobimy pokaz. 

 Pokaz polegał na tym, że pani przez powiększalnik rzucała nasze rysunki na ścianę, a one 

wtedy robiły się kilka razy większe niż normalnie i wszyscy je mogli jednocześnie oglądać. 

Tatuś na moim rysunku przepasany był fartuchem w niebieskie pasy i trzymał w ręku garnek. 

Mój tatuś bardzo lubi gotować. Szczególnie w niedzielę, kiedy ma więcej czasu. Przyrządza 

nam wtedy różne niezwykłe potrawy, a mamusia mówi, że jest żywym dowodem na to, że 

najlepszymi kucharzami są mężczyźni.  

Jako pierwszy oglądaliśmy rysunek Jacka. Pani powiedziała, że jest to portret, bo jego tatuś 

miał na tym rysunku tylko głowę. Miał też długie czarne wąsy, a pod nimi szeroki uśmiech. 

Tatuś Michała, ubrany w duże czerwone kalosze, był bardzo gruby, a tatuś Małgosi - nosił 

okulary. W końcu pani pokazała mój rysunek i wtedy wszystkie dzieci zaczęły się śmiać. Pani 

również się śmiała i powiedziała, że coś mi się pomyliło i że miałem narysować tatusia, a nie 

mamusię. 

 - To jest mój tatuś - oburzyłem się.  

- To dlaczego ma warkoczyk i kolczyk w uchu? - spytała pani.  

Nie bardzo wiedziałem, co na to odpowiedzieć. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem.  

- Jedni tatusiowe mają wąsy, inni okulary, a jeszcze inni warkoczyki - tłumaczyłem, ale wszyscy 

znowu zaczęli się śmiać, a pani powiedziała, że to niezupełnie to samo i spytała, czy mój tatuś 

gra w jakimś zespole.  

- Nie - pokręciłem głową. - Na niczym nie gra. Chodzi do pracy, a w domu siedzi przy biurku 

albo gotuje.  

- Ty wcale nie masz tatusia, tylko dwie mamusie! - wypalił Michał i znów wszystkim bardzo się 

to podobało.  

https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc
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- Mój tatuś też gotuje! - krzyknęła Agata. - A najlepiej to robi placki kartoflane!  

Spojrzałem na nią z wdzięcznością. Ze ściany zniknęła podobizna mojego tatusia, a pojawił się 

tatuś Agaty. Przyglądałem mu się z uwagą i myślałem sobie, że gdybym go zobaczył na ulicy, 

nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że umie smażyć placki kartoflane. I że są w dodatku dobre. 

 Przedszkole miałem blisko i nie musiałem przechodzić przez żadną ulicę, więc wracałem do 

domu sam. Nie chciało mi się z nikim rozmawiać, bo myślałem wciąż o moim tatusiu i o tym, że 

się z niego śmiali i było mi jakoś okropnie.  

Wtedy zobaczyłem tego psa. Ludzie oglądali się za nim i pokazywali go palcami. Był wysoki i 

chudy, cały czarny, z białym jak mleko łbem i ogromnym, puszystym lisim ogonem. Nie zwracał 

na nikogo uwagi, szedł sobie wolno i spokojnie, jakby zamyślony, patrząc wprost przed siebie 

wielkimi, bursztynowymi ślepiami. Pomyślałem sobie, że gdybym go narysował, nikt by mi nie 

uwierzył, że naprawdę istnieje. Nie dlatego, że był taki piękny ani taki brzydki, tylko że był inny. 

Stanąłem z boku i obejrzałem się za nim. „Ciekawe, czy jest mu przykro, że się tak na niego 

gapią” - pomyślałem jeszcze, a potem zacząłem się zastanawiać, jak powinien wyglądać jego 

właściciel. Kiedy zobaczyłem machającego mi z okna tatusia, już wiedziałem.  

- Coś taki pochmurny? - zagadnął mnie, krzątając się po pokoju.  

- Wiesz, widziałem psa... - zacząłem, chociaż właściwie chciałem powiedzieć coś zupełnie 

innego.  

- Mama się nie zgodzi - uśmiechnął się tatuś. - Wiesz, że nie lubi zwierząt w domu.  

To była prawda. Mama nigdy nie chciała się zgodzić na żadnego psa, kota ani nawet chomika, 

bo mówiła, że zwierzęta wnoszą brud i zarazki, gubią sierść, niszczą meble i w ogóle tylko z 

nimi dodatkowy kłopot.  

- Nie, ja nie dlatego... - zająknąłem się.  

- Opowiesz mi później, dobrze? - powiedział tatuś, kiedy rozległ się dzwonek do drzwi. - Teraz 

muszę popracować. Przyjdzie do mnie paru kolegów. Idź do ogródka. Jest tak ładnie i ciepło. 

Niedługo powinna wrócić mama - pocieszył mnie, wpuszczając pierwszego gościa. Znałem go 

już z widzenia. Miał mało włosów, był bardzo chudy i zawsze nosił krawat.  

Wziąłem wszystkie moje samoloty i poszedłem na dwór. Zrobiłem lotnisko, a na pasie startowym 

ustawiłem dużą maszynę amerykańskich linii Pan American. Miała lecieć do Meksyku. Tam, 

gdzie rosną kaktusy takie duże jak nasze jabłonie. Albo jeszcze większe. Na drugim pasie 

przygotowałem do odlotu francuski Concorde. Był podobny do dzikiego, drapieżnego ptaka. 

Próbowałem wymyślić, gdzie go wysłać, ale jakoś nie mogłem. Co chwila przychodził ktoś 

nowy, słyszałem, jak się wita i gwar głosów wzmagał się coraz bardziej. Wszedłem na ławkę i 

zajrzałem przez okno.  

Wszyscy panowie oglądali jakieś plany na wielkich białych kartonach i chyba się kłócili. A 

może tylko głośno rozmawiali. Nie wiem, bo nie bardzo rozumiałem, o czym mówią. 

Przyglądałem się im uważnie, każdemu po kolei. Byli różni - młodzi i starsi, chudsi i grubsi, w 

okularach albo bez, z włosami albo bez włosów, ale żaden nie był podobny do tatusia. Nie 

wiedziałem, czy to dobrze czy źle i znów zrobiło mi się smutno. Kiedy złaziłem z ławki, było mi 

już wszystko jedno, dokąd ma polecieć mój Concorde, a przecież taki piękny samolot nie może 

lecieć byle gdzie. Tym bardziej, że jeszcze nie nabrał paliwa.  
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- Cześć, Kubusiu - usłyszałem głos mamy i zanim zdążyłem się odwrócić, poczułem, jak mnie 

obejmuje.  

- Nie słyszałem, kiedy weszłaś.  

- Przyfrunęłam - roześmiała się. - Razem z tymi paczkami - machnęła przede mną trzymanymi 

w obydwu rękach pakunkami zawiniętymi w biały papier.  

- A ja wiem, co to jest! - ucieszyłem się, wąchając smakowite zapachy.  

- Chodź ze mną do kuchni, wybierzesz dwa dla siebie. Tam chyba jest niezły tłumek - 

powiedziała, wskazując pokój tatusia.  

- To dla nich kupiłaś? 

- Też - przytaknęła. - Chyba tylu ciastek nie zjedlibyśmy sami? - spytała, wyjmując je na talerz.  

- Chyba nie - zgodziłem się, odkładając dla siebie pączka i ptysia.  

Następnego dnia obudziło mnie ćwierkanie ptaków i apetyczny zapach smażonych jajek. 

Pobiegłem do kuchni. Tatuś - przepasany fartuchem - krzątał się, przygotowując śniadanie. 

Przypomniałem sobie, że jest sobota i nie muszę iść do przedszkola. Mamusia już wyszła - 

zawsze rano jeździ na basen. Wspiąłem się na palce - najwyżej jak mogłem - i pociągnąłem 

tatusia za warkoczyk.  

Śniadanie jedliśmy na werandzie. Było cieplutko, a kwiaty, mokre po nocnym deszczu, lśniły w 

słońcu wszystkimi kolorami.  

- No i co? - przypomniał sobie tatuś. - Rozmawiałeś z mamą o tym psie?  

- Nie - pokręciłem głową. - Ja nie dlatego ci o nim zacząłem mówić, żeby go mieć.  

- A dlaczego?  

Opowiedziałem, co zdarzyło się w przedszkolu, chociaż o psie nie było tam ani słowa.  

- Nie wszyscy muszą być jednakowi - wzruszył ramionami tatuś, kiedy skończyłem. - A tobie też 

nie podoba się mój warkocz?  

- Nie wiem - wyjąkałem. - Chyba mi się podoba - dodałem niepewnie. - Tylko że się za nami 

oglądają.  

I czasem się śmieją. I teraz już wiem, dlaczego.  

- Dlaczego?  

- No bo panowie nie noszą warkoczy.  

- Dlaczego? - powtórzył znów z uśmiechem tatuś.  

- Bo warkocze noszą dziewczyny - wypaliłem.  

- A ja bym nie chciał wyglądać jak dziewczyna.  

- A uważasz, że ja wyglądam jak dziewczyna?  
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Pogłaskałem go po warkoczyku i roześmiałem się. No, nie. Tego o moim tatusiu w żadnym 

wypadku nie dałoby się powiedzieć.  

- To po co nosisz warkocz? - Nie dawałem jednak za wygraną. - I kolczyk w uchu?  

- Bo to wydaje mi się zabawne - powiedział tatuś. - I jest modne.  

- Ale ty przecież nawet nie grasz na gitarze. Ani na bębnie. Ani na niczym innym - przypomniały 

mi się zarzuty pani w przedszkolu. Co ty właściwie robisz, tatusiu? - zaciekawiłem się.  

- Jestem architektem - wyjaśnił, ale nic mi to nie powiedziało. Widząc moją minę, dodał: - 

Projektuję domy. To znaczy wymyślam je i potem rysuję.  

- Pokażesz mi swoje rysunki? - spytałem.  

- Dobrze - zgodził się i poszliśmy do pokoju. Tam wyjął z pełnej rulonów szafy duży blok i 

położył na biurku.  

Oglądałem jeden rysunek po drugim, ale żaden z nich nie przypominał żadnego domu - pełno 

było na nich jakichś linii, strzałek i cyferek - czarnych i nudnych.  

- Widzę, że jesteś rozczarowany - roześmiał się tatuś. - Chyba rzeczywiście twoje domy są 

ładniejsze. Tylko że ja muszę rysować tak, żeby ci, co je będą budować, wszystko wiedzieli. 

Bardzo dokładnie. Rozumiesz?  

- Chyba tak - kiwnąłem głową.  

- Posprzątam teraz po śniadaniu - zaproponował - a ty przez ten czas zbuduj jakiś dom z 

klocków LEGO, zgoda? A potem przejdziemy się trochę.  

Mój dom był taki wysoki i chudy, że przypominał wieżę. Był cały ciemnoniebieski, miał żółte 

okna i żółty dach.  

- Zbudowałeś całkiem niezły biurowiec - pochwalił mnie tatuś, a kiedy nic nie odpowiedziałem, 

usiadł koło mnie na dywanie. - Słuchaj, Kuba - powiedział poważnie. - Nigdy się nad tym nie 

zastanawiałem, że możesz mieć przeze mnie kłopoty.  

Bardzo to poważnie zabrzmiało i poczułem się całkiem dorosły.  

- E tam, nie przejmuj się - pocieszyłem go.  

- Jeśli ci na tym zależy, zetnę włosy i zlikwiduję ten kolczyk - dodał jakby nigdy nic, a mnie aż 

zatkało. - Chciałbyś? - spytał jeszcze po chwili.  

Wzruszyłem ramionami i powiedziałem niepewnie:  

- Nie, chyba nie. - A potem przypomniały mi się chichoty chłopaków w przedszkolu i to, co 

mówiła pani, i to, że się za nami oglądają. - Nie wiem - szepnąłem.  

Nie jestem pewiem, czy tatuś to usłyszał, bo nic nie powiedział, tylko popatrzył na mnie bardzo 

uważnie, a potem kazał mi założyć buty i poszliśmy na spacer.  

Pytania: 

a) Jak ma na imię twój tata? 

b) Czy każdy tata musi być taki sam? 
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c) Co robi Twój tata w domu? 

d) Jak wygląda Twój tata? Spróbuj opisać jego wygląd i stworzyć portret. 

e) Jaki zawód wykonuje Twój tata? 

f) Co najczęściej robisz z tatą? 

 

3. Pieczenie ciastek dla mamy i taty – Dziecko razem z rodzicami przygotowuje ciastka 

owsiane.  

Składniki: 

- 1 kg płatków owsianych 

- po 1 dużej paczce rodzynek, migdałów, suszonej żurawiny, pestek dyni, pestek słonecznika 

- szklanka cukru 

- 2 całe jajka 

- aromat migdałowy 

Sposób przygotowania: 

Wszystkie składniki razem mieszamy, formujemy małe kuleczki, lekko je ugniatamy na płasko i 

układamy na blaszce wyłożonej pergaminem. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i 

pieczemy około 5-10 minut.  

 

 

 

 

 

 

4. Piosenka „Moja wesoła rodzinka” – Dziecko tańczy i próbuje śpiewać, może sobie 

akompaniować do muzyki przy pomocy jakiegoś instrumentu. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34
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5. Do czego służy tatuś? – Dziecko podaje przykłady. Następnie słucha wiersza W. Fabera „Do 

czego służy tatuś”. Polecenie: Dziecko wymienia czynności, które wykonuje tata w ich domu. 

Słowa: 

Do czego służy tatuś? 

Na przykład do prania, 

kiedy za dużo pracy miewa w domu mama. 

Do trzepania dywanów, 

jazdy odkurzaczem, 

do chodzenia z córeczką 

na lody, 

na spacer. 

Do strugania, 

gdy złamie się 

twardy ołówek, 

do wkładania 

do mojej skarbonki 

złotówek. 

Do wspinaczki, 

gdy sobie 

przed ekranem usiadł, 

do pomagania w lekcjach 

też miewam tatusia. 

A kiedy się gazetą 

jak tarczą zasłania, 

przynoszę kolorową 

książkę do czytania. 

I razem wędrujemy 

do ostatniej strony… 

Do tego służy tatuś 

dobrze oswojony. 

6. Zabawa ruchowa „Winda” – Dziecko staje przed tatą odwrócony plecami. Tata w lekkim 

przysiadzie trzyma dziecko za łokcie od dołu i podnosi do góry, a następnie opuszcza w dół. 

Zabawę można powtórzyć kilka razy. 
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7. Zabawa muzyczno-ruchowa „Tańczymy labada”– Dziecko może bawić się z rodzicem lub 

rodzeństwem. 

Link.: https://www.youtube.com/watch?v=pvZkbqz68c4 

 

 

 

8. Zabawa „skojarzenia” – Dziecko opisuje rodziców (charakter, wygląd, zachowanie, za co 

kocha swoją mamę i tatę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMA

.

.

.

TATA

.

.

.

.

https://www.youtube.com/watch?v=pvZkbqz68c4
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9. Zadanie matematyczne– Dziecko rozróżnia wyniki działań oraz stosuje znaki większości, 

mniejszości i równości. (poprawne maluje na zielono, a błędne na czerwono). 

 

 

 

 

10. Zabawa matematyczno-ruchowa – Dziecko rzuca kostką lub dwoma kostkami, następnie 

przelicza ilość oczek, rodzic wymyśla mu zadanie, np.: 6 oczek=6 podskoków itp. 

 

 

 

 
 

 

 

 

11. Zabawa konstrukcyjna – Dziecko wykorzystuje różne figury geometryczne (przykłady figur 

znajdują się poniżej). Próbuje stworzyć własny projekt domu marzeń. Jeżeli ma ochotę, może 

dorysować elementy według własnego pomysłu.  

Nazwij figury, które wykorzystałeś w pracy, policz ilość figur. 

3+7=9

10>10

2+2=4

3=2

10-7=25=5

7+2=109-3=6

8-7=2 5<2

10>48<7
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12. Krzyżówki tematyczne 

Rozwiąż krzyżówkę. Z liter w żółtych polach utwórz hasło. 

1. Mama maluje nią swoje usta. 

2. Świeci codziennie dla każdej mamy. 

3. Miesiąc w którym jest Dzień Mamy. 

4. Rysunki, które dzieci tworzą z okazji Dnia Mamy. 

5. Chciałbyś by zawsze gościł na twarzy mamy. 

6. Wręczane między innymi w Dzień Matki oraz Dzień Kobiet. 

7. Trzymasz tam zdjęcia ze swoją Rodziną. 

8. Wspólne wyjście z mamą i tatą do parku. 
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13. Rebus 

 

14. Praca plastyczna „brelok do kluczy dla taty” 

Link.: https://www.youtube.com/watch?v=jmQz8sbShp4 

https://www.youtube.com/watch?v=jmQz8sbShp4
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Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 58-59, książka strona 80 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 55 + dowolna strona w książce 

„Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – „Piłka goni piłkę” (Dziecko rzuca piłkę do rodzica, potem 

rodzic do dziecka) + wyjście na dwór – układanie kompozycji z naturalnego 

tworzywa (np. patyków, kamieni, różnych roślin) 

 


