
Zadania do wykonania 25.05 – 29.05.2020    wychowawca: Iwona Olejniczak – Biedronki 

TEMATYKA TYGODNIA Święto rodziców 

Dzień 

 
Zadanie dydaktyczne do wykonania przez dziecko Sposób wykonania 

Potwierdzenie 

wykonania 

zadania + 

załączniki do 

E-maila w 

formie 

zdjęcia/skanu 

1.   

 Teatrzyk sylwet na podstawie inscenizacji B. Szelągowskiej 

„Zgubione korale” – film  

 Zgubione korale - teatrzyk.mp4 
 

 

 

 

 

 „Członkowie rodziny – prezentacja dla przedszkolaka”– link: 
https://www.youtube.com/watch?v=LAKgnWNLMlg 

 

 Rebusy fonetyczne – „Członkowie rodziny” – załącznik nr 1 
 

 

 

 

 

 Rozwiązywanie zagadek o rodzinie – załącznik nr 2 

 Dokończ zdanie: 
Mama mojej mamy lub taty to… (babcia) 

Tata mojej mamy lub taty to… (dziadek) 

Siostra mojej mamy lub taty to… (ciocia) 

Brat mojej mamy lub taty to… (wujek) 

Mama mojej babci lub dziadka to… (prababcia) 

Tata mojej babci lub dziadka to… (pradziadek)  

 

 

Rozmowa na temat przedstawienia: 

- Jakie postacie w nim wystąpiły? Dlaczego bocian 

szukał żabki? 

- Dla kogo bocian kupił korale? Z jakiej okazji to 

zrobił? Czego bała się żabka? 

- Czy bocian miał wobec niej złe zamiary? W jaki 

sposób żabka pomogła bocianowi? 

Dziecko słucha i wykonuje zadania zgodnie z 

poleceniami 

 

Dziecko koloruje pierwsze głoski w nazwach 

przedmiotów, roślin, zwierząt przedstawionych na 

obrazkach; dokonuje ich syntezy. Odgadują nazwy 

członków rodziny powstałych z pierwszych głosek 

wyrazów. 

 

 

Rozwiązywanie zagadek 

 

Poprawne stosowanie nazw członków rodziny 

 

 

 

Dziecko po dokończeniu zdań wymienia, kto wchodzi 

w skład jego rodziny, jak mają na imię jej członkowie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1y_LgbIoEmXiIduZy_GCGg68EBE1tw-B-/view?usp=drive_web
https://www.youtube.com/watch?v=LAKgnWNLMlg


 Karty pracy cz. 4 s 48, 49 

 Zawody – film edukacyjny – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=AUGHYwEqcPM 

 Książka s. 88,89 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 

Literki - > zabawy językowe - > wyrazy i zdania 

Świat- > zawody 

 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica, kart pracy 

Utrwalenie wiadomości dotyczących różnych zawodów 

 

Praca z książką.  

 

 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na platformie Squla 

 

 

 

 

Zdjęcie/skan 

kart 

 

 

2.    

  Wiersz J. Koczanowskiej „Mama i tata” – załącznik nr 3 
 

 

 Wyszukiwanie w kalendarzu daty 
26 maj – Dzień Mamy 

23 czerwiec – Dzień Taty 

 Piosenki: „Dziękuję Mamo! Dziękuję tato!” – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

„Mama i tata” – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4 

 „Laurka dla Rodziców” – praca plastyczna,  
 

 

 Praca plastyczna – „Moja rodzina” 

 Karta pracy cz. 4 s. 52,53 

 Książka s. 90 
 

 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 
Świat - > ja człowiek - > moja rodzina 

 

 

Rodzic czyta dziecku wiersz. Rozmowa na temat 

wiersza. 

- Kim są dla ciebie mama i tata? 

- Za co dzieci dziękują rodzicom? 

Dziecko szuka podanych dat w kalendarzu 

 

Słuchanie piosenki podczas tworzenia laurki 

 

 

 

Dziecko tworzy z dostępnych materiałów laurkę dla 

mamy i taty 

 

Dziecko rysuje członków swojej rodziny i ich 

podpisuje. 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica, kart pracy 

i zadań w książce 

 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na platformie Squla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie pracy 

plastycznej 

 

 

Zdjęcie/skan 

kart 

 

 

3.   

 Nauka piosenki „Ta piosenka jest dla Mamy” – tekst – załącznik nr 4, 

link: 

https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY 

 Zabawa rytmiczna (wg. A. Grzęsińskiej) – Załącznik nr 5 

 

 

 Zabawy taneczne dla dzieci z rodzicami – link: 

 

Powtarzanie tekstu piosenki za rodzicem. Próby 

śpiewania pierwszej zwrotki i refrenu piosenki przez 

dziecko. 

Rodzic czyta dziecku tekst, a ono wykonuje podane 

ruchy 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AUGHYwEqcPM
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4
https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY


https://www.youtube.com/watch?v=OneQVc0ne_c 

Śpiewające Brzdące – link: 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI&t=22s 

 Karta pracy cz. 4 s. 54,55 

 Książka s. 91 

 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 
Świat - > Ja – człowiek -> Moje emocje i uczucia 

Bawcie się dobrze drodzy rodzice ze swoimi 

pociechami przy muzyce 

 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica kart pracy 

 

 

 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na platformie Squla 

 

 

 

Zdjęcie/skan 

kart 

 

 

 

4.   

 Kreatywna zabawa muzyczno - ruchowa dla dzieci i rodziców – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=U2-l87iDqU8 

 Trening dla mamy z dzieckiem – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=hBFLp08y33Y 

 Zabawy ruchowe dla dzieci – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w&t=77s 

 Zabawy ruchowe z balonem – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk 

 Joga dla dzieci – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 
Świat - >Zdrowie - > witaminy 

 

Zatańcz z rodzicami. Bawcie się dobrze w 

naśladowanie ruchów i kroków 

Ćwiczenia dla rodziców i dzieci 

 

Wspólna zabawa rodzica z dzieckiem 

 

 

Propozycje ćwiczeń dla dziecka 

Jogowa opowieść ruchowa „Wyprawa w kosmos” 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na platformie Squla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   

 Quiz interaktywny – „Który to element?” – link: 
http://scholaris.pl/resources/run/id/112606 
 
 

 

 „Nauka miesięcy – rymowanki dla dzieci” – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI 
„Dni tygodnia – uczę się” – link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5fAUZna0kI 

 Zabawy z kalendarzem 

Dni tygodnia - https://www.matzoo.pl/zerowka/dni-tygodnia_48_340 
Miesiące - https://www.matzoo.pl/zerowka/miesiace_48_342 
Liczymy miesiące - https://www.matzoo.pl/zerowka/liczymy-
miesiace_48_348 
Pory roku - https://www.matzoo.pl/zerowka/pory-roku_48_332 

 Dni tygodnia, miesiące, karty pracy – załącznik nr 6 

 

Quiz rozwijający umiejętność klasyfikacji, 

porównywania i porządkowania obiektów. Dziecko ma 

za zadanie wskazać element zgodnie z opisem jego 

położenia 

 

Utrwalenie nazw miesięcy i dni tygodnia 

 

 

Utrwalenie nazw miesięcy i dni tygodnia – zadania 

Zabawy rodzica z dzieckiem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OneQVc0ne_c
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=U2-l87iDqU8
https://www.youtube.com/watch?v=hBFLp08y33Y
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk
https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA
http://scholaris.pl/resources/run/id/112606
https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI
https://www.youtube.com/watch?v=Y5fAUZna0kI
https://www.matzoo.pl/zerowka/dni-tygodnia_48_340
https://www.matzoo.pl/zerowka/miesiace_48_342
https://www.matzoo.pl/zerowka/liczymy-miesiace_48_348
https://www.matzoo.pl/zerowka/liczymy-miesiace_48_348
https://www.matzoo.pl/zerowka/pory-roku_48_332


 Karta pracy cz. 4 s. 50,51 

 Książka s. 90 
 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 
123 Cyferki - >kalendarz - >dni tygodnia oraz kalendarz 

Świat - > pory roku 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica kart pracy 

i zadań w książce 

 

 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na platformie Squla 

Zdjęcie/skan 

kart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Podziel wyrazy na sylaby, głoski. Pokoloruj pierwsze głoski wyrazów i wpisz je w okienka, odczytaj powstały wyraz. Pokoloruj 

obrazki 

                         

  

  

 

    

 



                   

 

    

   

                                                                                        

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Rozwiązywanie zagadek. 

 

 

Kocha nas najbardziej na świecie, 

wszystkie troski od nas odgania. Ona 

nas urodziła. Czy już wiesz, kto to ? 

To….                                 (mama) 

Dla was wnucząt, ona zawsze dobre 

serce ma. Czułym okiem na was patrzy, 

bajek mnóstwo zna.  

                                                 (babcia) 

Gdy coś się w domu zepsuje, szybciutko 

to naprawi. Samochód też zreperuje, bo 

on wszystko potrafi. 

                                                 (tata) 

 

 

Nie każdy jest siwy, nie każdy 

wąsaty, ale każdy jest tatą mamy 

albo taty. 

                                    (dziadek) 

Kto jest zatroskany kiedy 

chorujemy i gdy dziurę w 

spodniach do domu niesiemy.  

                                     (rodzice) 

 

Taki sam chłopiec jak ja, mamę 

wspólną ze mną ma. Wspólny jest 

również tata. A ja wiem, że 

mam…                           (brat) 

Co to za dziewczynka ze mną w 

domu mieszka, do rodziców 

mówi: mamo, tato, a na imię ma 

Agnieszka. 

                                     (siostra) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Mama i tata to świat nasz cały, 

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały, 

to dobre, czułe, pomocne ręce  

i kochające najmocniej serce. 

To są wyprawy do kraju baśni, 

wakacje w górach, nad morzem, na wsi, 

loty huśtawką, prawie do słońca 

oraz cierpliwość, co nie ma końca. 

Kochana Mamo, kochany Tato, 

Dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 

że nas kochacie, że o nas dbacie 

i wszystkie psoty nam wybaczacie. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

Piosenka „Ta piosenka jest dla Mamy” Arka Noego 

1. Ta piosenka jest dla mamy,                                     2. Ta piosenka jest od dzieci 

Nasze mamy uwielbiamy                                              Wszystkich, które są na świecie 

Najwspanialsze są na świecie                                        Małe, duże i średniaki 

Dobrze o tym wszyscy wiecie.                                       Wszystkim mamom ślą buziaki. 

Ta piosenka jest o mamie                                             Ref.: 

W Polsce, Indiach i Wietnamie                                      Dla mamusi dzięcioł stuka… 

Cały świat mamusie kocha                                         

Azja oraz Europa.                                                        3. Ta piosenka jest dla mamy, 

     Ref.:                                                                           Nasze mamy uwielbiamy 

            Dla mamusi dzięcioł stuka,                              Najwspanialsze są na świecie 

            Ryczy krowa, brzęczy mucha                          Dobrze wszyscy o tym wiecie. 

            Osioł skacze aż do nieba                                  Ta piosenka jest od dzieci 

            Każdą mamę kochać trzeba.                           Wszystkich, które są na świecie 

            Dla mamusi dzięcioł stuka,                              Małe, duże i średniaki 

            Ryczy krowa, brzęczy mucha                          Wszystkim mamom ślą buziaki. 

            Osioł skacze aż do nieba.                                  Ref.:…… 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

                                                                                           Dziecko: 

Pada deszczy! Pada deszczyk!                             W przysiadzie bębni rytmicznie 

I po liściach tak szeleści…                                   w podłogę, mówiąc : kap, kap, kap, 

Zatuliły kwiatki płatki,                                         opuszcza nisko głowę i mówi: 

główki chylą do rabatki!                                       kap, kap, kap. 

Deszcz ustaje – płyną chmury -                            powoli podnosi się, wznosi 

kwiaty wznoszą się do góry!                                do góry głowę i ramiona  i mówi: ho, ho, ho 

Wiatr tu pędzi na wyścigi.                                    w rozkroku kołysze się na boki 

Wiatr kołysze nam łodygi.                                   i mówi: wiu, wiu, wiu, 

Biegną dzieci tu z ochotą:                                    biegnie na palcach i mówi: 

uważajcie – takie błoto!                                        hyc, hyc, hyc 

Byle słonko nam nie zgasło –                               przebiera nogami w miejscu, 

róbmy prędko z błota masło!                               i mówi: chlap, chlap, chlap 

Teraz – baczność – kroki duże –                         biegnie i skacze, mówiąc: hop! 

przeskoczymy przez kałużę!                                hop! hop! 

Już pogoda – słonko świeci,                                maszeruje rytmicznie i mówi: 

maszerują w pole dzieci!                                      raz, dwa, trzy. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

Utrwalamy miesiące i dni tygodnia. Określanie przez dziecko jaki był dzień tygodnia wczoraj, dziś i jutro. Wycięcie, bądź 

wpisanie przez dziecko odpowiednich dni tygodnia 

 

Wczoraj 

 

Dziś 

 

Jutro 

 Środa  

 Piątek  

 Niedziela  

 Sobota  

 Wtorek  

 Czwartek  

 Poniedziałek  

 



Czwartek Czwartek 

Wtorek Wtorek 

Sobota Sobota 

Poniedziałek Poniedziałek 

Piątek Piątek 

Środa Środa 

Niedziela Niedziela 

 



  


