
Program pracy 25-29.05 

    

   Temat tygodnia:  ,,Moi Rodzice’’ 

 

 

 



Dzień 1 ,,Moja mamusia”: 

1. Słuchanie piosenki ,,Tango dla mamy” (dowolny taniec z mamą) - 

https://www.youtube.com/watch?v=yE3UE-cuXX8 

2. Rozwiązywanie kart pracy cz.4 – str. 50 

3. Rozwiązywanie zagadek:    

,,To z nimi mieszkamy,        

Bardzo ich kochamy. 

Często są zmęczeni, 

więc im pomagamy”  (rodzice) 

 

,,Kto z nas kocha, tak jak nikt 

i ochrania całym sercem? 

I do kogo można przyjść, 

z każdym smutkiem jak najprędzej?   (mama) 

 

,,Oto niezwykle łatwa zagadka. 

Kim jest dla Ciebie syn Twego dziadka?”   (tata) 

 

4. Zabawa słowna – kończenie rozpoczętych zdań przez rodzica: 

- Moi rodzice są kochani, bo… 

- Lubię być w domu, bo… 

- Pomagam rodzicom w… 

-Moja mama, tata najbardziej lubi… 

https://www.youtube.com/watch?v=yE3UE-cuXX8


5.  Praca plastyczna - rysowanie na dłoni (wcześniej odrysowanej na kartce) – co najbardziej 

lubię robić z rodzicami? 

6. Zabawa ruchowa ,,Tworzymy koła” – dzieci wraz z rodzicami poruszają się w rytm 

biegu/podskoku/marszu (rodzice przygotowują akompaniament). Podczas przerwy w muzyce, 

tworzą koła z rodzicem i siadają skrzyżnie. Pojawienie się dźwięku daje sygnał do 

ponownego ruchu. 

7. Zabawa ruchowa ,,Dzieci rosną”: na hasło ,,Małe dziecko” dziecko wykonuje przysiad, 

 a gdy usłyszy hasło ,,Dziecko rośnie” – dziecko powoli prostuje się aż do wspięcia na palce 

8. Karta pracy ,,Czytam, piszę, liczę” – str. 90,91 (ćwiczenia w czytaniu) 

9. Wyprawka plastyczna – układanie tekstu z liter ,,Dla mojej mamusi” i przyklejenie go pod 

rymowanką 

10. Słuchanie piosenki ,,Tata pracuś” - https://www.youtube.com/watch?v=-cs8-0bBfwQ 

11. Rozmowa z rodzicami – dziecko pyta: 

- Co lubią robić moi rodzice? 

- Czego nie lubią robić moi rodzice? 

- Ile mają lat? 

12. Zabawa z rymowanką: 

,,Mama, tata, siostra, brat – to mój cały świat” – Mówienie rymowanki głośno, cicho, ze 

złością, radością, smutkiem i strachem 

13. Rozwiązywanie kart pracy cz.4 – str. 51 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-cs8-0bBfwQ


Dzień 2 ,,Pomagamy w domu”: 

1. Zabawa ruchowo-naśladowcza ,,Jak nasi rodzice” – dziecko porusza się w rytm dowolnego 

akompaniamentu. Na hasło rodzica: ,,Tak, jak mama” – naśladuje czynność wykonywaną 

przez mamę. Na hasło ,,Tak, jak tata” – naśladuje czynność wykonywaną przez tatę 

2. Słuchanie piosenki ,,Mój tato” - https://www.youtube.com/watch?v=K4L7hvqBx-0 

3. Rozmowa na temat pracy taty: 

- Co robicie z tatą, gdy ma czas? 

- Co robicie z rodzicami, gdy mają wolny czas? 

4. Rozwiązywanie kart pracy cz.4 – str. 52 

5. ,,Nasze domowe obowiązki” – rozmowa z dzieckiem na temat ich pomagania w pracach 

domowych 

6. Książka ,,Kolorowy start z plusem” – str. 80 

7. Zabawa ruchowo-naśladowcza ,,Pomagam mamie i tacie” – dziecko porusza się po pokoju 

8. Wyprawka plastyczna - układanie zdań z liter i przyklejenie ich na kartce: 

- To jest laurka dla mamy 

- Tato dostał krawat od Adama 

- Mama zrobiła tort owocowy 

- Na deser mamy lody 

9. Zabawa ruchowa z elementem równowagi ,,Podwieczorek dla rodziców” – dziecko porusza 

się po pokoju do dowolnej relaksacyjnej muzyki. Trzyma w ręku papierowy lub plastikowy 

talerzyk, a na nim kubek jednorazowy 

10. Rozwiązywanie kart pracy cz.4 – str. 53 

11. Słuchanie piosenki ,,O sprzątaniu w domu” (ilustrowanie ruchem treści piosenki) - 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=K4L7hvqBx-0
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


Dzień 3 ,,Dobra to chatka, gdzie mieszka matka”: 

1. Słuchanie bajki ,,Dobra to chatka, gdzie mieszka matka” (rozmowa z dzieckiem na temat 

wysłuchanej bajki) - https://www.youtube.com/watch?v=c13RMjWSDjM 

2. Rozwiązywanie kart pracy cz.4 – str.55 

3. Zabawa ruchowa ,,Jak bije moje serce” – dziecko kładzie dłoń po lewej stronie klatki 

piersiowej, tak aby wyczuło uderzenia swojego serca. Następnie biega, (slalom między 

krzesłami/zabawkami) podskakuje, a na hasło ,,Stop” – zatrzymuje się i ponownie układa 

dłoń na sercu i sprawdza jak bije 

4. Słuchanie wiersza W. Chotomskiej ,,Dobra wróżka” (rozmowa na temat wiersza – Co robi 

mama rano, gdy jeszcze wszyscy śpią? Dlaczego mama to dobra wróżka?) 

,,Jeszcze śpi cały dom,  

tata śpi, dzieci śpią.  

Jeszcze sen nie chce wyjść z ciepłej kołdry,  

a tu już pachnie chleb, a tu już mleko jest. 

Dobra wróżka powiedziała nam: 

- Dzień dobry! 

Mamo, mamo, dobra wróżko, 

coś powiemy ci na uszko: 

- Wróżysz nam dobre dni,  

umiesz w śmiech zmienić łzy, 

ciepłe sny niesiesz nam do poduszki, 

w oczach masz słońca blask 

i od burz chronisz nas. 

Nawet w bajkach nikt nie znajdzie lepszej wróżki!” 

https://www.youtube.com/watch?v=c13RMjWSDjM


5. Policz, ile ma korali mama Kasi i mama Basi: 



6. Naucz się wiersza ,,Miłość Mamy”: 

 

 

 

 



Dzień 4 ,,Nasza mama czarodziejka”: 

1. Słuchanie bajki Joanny Papuzińskiej ,,Jak nasza mama odczarowała wielkoluda” - 

https://www.youtube.com/watch?v=zNoI89g_fBg&list=PLIRhT7NNwZKgltH_iKsWMNF0

Wh10XHlNZ&index=1 

Odpowiedz na pytania dotyczące bajki: 

- Czy wielkolud był pozytywną postacią?  

- Jak mama pomogła wielkoludowi zmienić się w dobrą 

postać? 

- Czy podobała Ci się bajka i dlaczego? 

2. Zabawa ruchowa ,,Z piłką” – rzut piłki do celu, rzut piłki prawą i lewą ręką znad głowy, 

slalom między zabawkami z piłką na głowie 

3. Słuchanie wiersza ,,10 piłek” Łady- Grodzickiej Anny: 

,,Kup mi tato piłkę, prosi Krzyś. 

Dobrze synku, chodź do sklepu – kupimy ją dziś. 

W sklepie bardzo trudny wybór, tyle piłek jest… 

A co jedna, to ładniejsza... 

Na pierwszej jest pies, 

na drugiej kaczki,  

na trzeciej szlaczki,  

czwarta jest w kratki, 

a piąta w kwiatki. 

Szósta ma kółka, 

na siódmej mknie jaskółka, 

ósma ma wiatraki, 

https://www.youtube.com/watch?v=zNoI89g_fBg&list=PLIRhT7NNwZKgltH_iKsWMNF0Wh10XHlNZ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zNoI89g_fBg&list=PLIRhT7NNwZKgltH_iKsWMNF0Wh10XHlNZ&index=1


a dziewiąta ptaki. 

Na największej dziesiątej jest miś,  

Właśnie tę wybrał Krzyś” 

4. Utrwalenie cyfr – teatrzyk ,,Liczby” - https://www.youtube.com/watch?v=c7Vulvs6ymI 

5. Rozwiązywanie kart pracy cz.4 – str. 56,57,58 

6. Zabawa w kole z rodzicem ,,Ile – tyle” – dziecko siedzi z rodzicem, między nimi są 

liczmany (dostępne przedmioty np. guziki, patyczki). Dziecko dostaje od rodzica kartonik 

 z cyfrą lub z liczbą (wyprawka plastyczna). Następnie dobiera liczmany tak, aby było ich 

tyle, ile jest na kartoniku otrzymanym od rodzica 

7. Książka ,,Kolorowy start z plusem” – str. 83 

8. Dowolny taniec z rodzicem przy piosence ,,Dobra wróżka – mama” - 

https://www.youtube.com/watch?v=djrVO83_i1U 

 

 

Dzień 5 ,,Moi rodzice”: 

1. Słuchanie piosenki ,,Moja wesoła rodzinka” (rozmowa z rodzicem o naszej rodzinie, 

wspólne oglądanie zdjęć rodzinnych) - https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4 

2. Rozwiązywanie kart pracy cz.4 – str. 59 

3. Praca plastyczna ,,Moi rodzice” – rysowanie portretów rodziców dowolną techniką 

plastyczną 

4. Wiersz „Dom” J. K. Węgrzyna : 

,,Dom to jest takie miejsce na ziemi,  

 o czym się możesz przekonać,  

gdzie wiedzie każda z twoich ścieżek  

https://www.youtube.com/watch?v=c7Vulvs6ymI
https://www.youtube.com/watch?v=djrVO83_i1U
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4


w matki szerokie ramiona. 

 Dom to spracowana dłoń ojca, 

 którą ci kładzie na ramiona,  

by ci powiedzieć „źle”, „dobrze”  

kiedy cię chce przekonać.  

To dni samotne gdy cię nie ma.  

Długie rodziców rozmowy.  

To ich codzienna troska, abyś był mądry i zdrowy.” 

5. Zabawa ruchowa – dzieci maszerują po pokoju, rodzic wystukuje rytm na dowolnym 

instrumencie (dostępnym w domu). Na przerwę w grze rodzica i hasło ,,Nogi” – dzieci 

podskakują obunóż w miejscu. Podczas kolejnej przerwy, na hasło ,,Ręce” – klaszczą  

w dłonie. Następnie na hasło ,,Głowa” – zatrzymują się i poruszają głową w prawą i lewą 

stronę. 

6. Nauka rymowanki: 

,,Ten pierwszy to Dziadziuś, (kciuk)  

tuż obok Babunia. (wskazujący)  

Największy to Tatuś, (środkowy)  

 a przy nim mamusia. (serdeczny) 

 A to ja dziecina mała, (mały) 

 i to jest rodzinka, moja ręka cała” 

7. Zabawa ruchowa ,,Podajmy sobie ręce” – rodzic mówi: ,,Podajmy sobie ręce i zróbmy 

kółka dwa. Brzuszek do brzuszka, uszko do uszka i tak do białego dnia, więc bawmy się – 

zabawa nic nie kosztuje. Masz dłonie dwie, więc klaśnij w nie, a muzyka niech nam gra” 

 

 



Zachęcamy do nauki poprzez zabawę na stronie SQULA! 
 

Propozycje ciekawych ćwiczeń i gier: 

- W nawiązaniu do tematyki tygodnia, w zakładce ,,Świat” wyszukajcie kategorii ,,Ja – 

człowiek”, w której znajdziecie zabawę ,,Moja rodzina” 

- Pamiętajcie, ćwiczcie język angielski w zakładce ,,Angielski” – utrwalajcie słówka 

 

Drodzy Rodzice, prosimy pamiętać, że: 

- Kolejność wykonywania dni jest dowolna  

- Program zajęć wraz z wszystkimi pomocami dydaktycznymi jest także dostępny na 

stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce grupy Sówek 

- Prosimy o przesyłanie zdjęć wykonanych prac dziecka do PIĄTKU każdego tygodnia 

na adres e-mail: ppplastus@gmail.com z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka + Sówki 

- W wysyłanych przez Państwa wiadomościach, prosimy także o zwrotne informacje 

dotyczącego tego, jak dziecko sobie poradziło z zadaniami, czy miało jakieś trudności? 

Informacje te są dla nas bardzo ważne 

- Zadania będą przesyłane na Państwa e-maile w każdy poniedziałek 

- Prosimy pamiętać, że strona SQULA czynna jest od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8-15 

- W razie wątpliwości, prosimy kontaktować się z Panią Grażyną Słotą – 695270955 

 

 

       Serdecznie pozdrawiamy  

Grażyna Słota – Wychowawczyni grupy 

Karolina Szczepaniak – Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

mailto:ppplastus@gmail.com

