
Witamy Was dzieciaczki cieplutko ! 

Dopiero co obchodzony był Dzień Rodziny, a już 

dużymi krokami zbliża się święto Mamy i Taty.         

Rodzice Was kochają całym sercem, a Wy kochacie 

ich, więc pełni miłości, szacunku oraz wdzięczności 

zaczynamy nowy tydzień. 

Pani Małgosia i Pani Danusia.  



 



  



 



Proponowane piosenki do śpiewania i tańczenia dla 

dzieci i rodziców. 

 

1. ZoZi - Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato! 
https://youtu.be/j09kDRPi3tE 

2. Zestaw piosenek na Dzień Mamy - piosenki dla dzieci 
https://youtu.be/TrgNO45oMME 

3. ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE - KOCHAM CIĘ 
https://youtu.be/MeRTMshkHJs 

4. Śpiewające Brzdące - Jesteś mamo skarbem mym 
https://youtu.be/RvHfN-4Va4g 

5. Dla mamy piosenka dla dzieci 
https://youtu.be/UFtPFxgNE2s 

6. Fasolki - Życzenia dla Mamy 
https://youtu.be/PUKVc5rddaA 

7. Ta piosenka jest dla Mamy - Hit na Dzień Mamy 
https://youtu.be/pamULWD7hzY 

8. Muzolaki - Piosenka dla Mamy i Taty 
https://youtu.be/-hHjXK0ZOeQ 

9. Olga Szlesińska - Moja wesoła rodzinka 
https://youtu.be/uS3PhHzIdBU 

10.  Natalia Kukulska - Co powie tata 
https://youtu.be/CxYLoa3Fgz8 

https://youtu.be/j09kDRPi3tE
https://youtu.be/TrgNO45oMME
https://youtu.be/MeRTMshkHJs
https://youtu.be/RvHfN-4Va4g
https://youtu.be/UFtPFxgNE2s
https://youtu.be/PUKVc5rddaA
https://youtu.be/pamULWD7hzY
https://youtu.be/-hHjXK0ZOeQ
https://youtu.be/uS3PhHzIdBU
https://youtu.be/CxYLoa3Fgz8


Propozycje na słodkie i zdrowe podwieczorki do 

wspólnego zrobienia przez dzieci i rodziców. 

  



ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ  
 

Cele: 
- budzenie pozytywnych, pełnych życzliwości i szacunku relacji między dziećmi, a rodzicami 

- wyrażanie uczuć przez dzieci w stosunku do swoich najbliższych 

- wzmacnianie więzi z domem rodzinnym 

- poznanie roli mamy i taty w rodzinie 

- budzenie szacunku i przywiązania dla bliskich 

- zachęcanie do podejmowania obowiązków 

-  stwarzanie warunków odkrywania, eksperymentowanie, wielozmysłowego poznawania 

- zachęcanie do zdrowego odżywiania się 

- rozwijanie aktywności w działaniach użytecznych i pracach domowych 

- budzenie zainteresowań kulinarnych 

- utrwalenie kolorów 

-dostrzeganie rytmów w otoczeniu 

- 

PONIEDZIAŁEK 

1. Rodzic prezentuje wiersz Urszuli Piotrowskiej "Festyn rodzinny". 

 

W słoneczny majowy poranek 

 na festyn rodzinny do parku 

 idziemy z koszykiem kanapek: 

 ja, siostra, mamusia i tatuś .  

 

Oj, może zakręcić się w głowie,  

bo mnóstwo atrakcji wokoło, 

 tu wata cukrowa, tam lody,  

orkiestra przygrywa wesoło .  

 

Na udział w konkursie tanecznym 

 rodziców namawiać nie muszę,  

już skaczą po scenie jak żabki,  

aż boli ze śmiechu mnie brzuszek . 

 

Do biegów zgłosiła się siostra 

 i pędzi po medal jak strzała .  

Nie lubię się chwalić, lecz powiem, 

 że siostra wyścigi wygrała .  

 

A ja łowię rybki w basenie, 

 nie szkodzi, że sztuczne, z plastiku .  

Naprawdę, bez żadnej pomocy,  

mam jeden z najlepszych wyników .  

 

Wracamy do domu z dyplomem  

dla bardzo aktywnej rodziny,  

pójdziemy na pewno gdzieś znowu, 

 bo razem się dobrze bawimy . 

 

2. Rozmowa na temat wiersza. Przykładowe pytania: 

- O czym jest wiersz? 

- Co to jest festyn? 

-W co się bawili uczestnicy festynu rodzinnego? 



 

3. Oglądanie zdjęć i  rodzinnych albumów. Wypowiadanie się na temat członków rodziny (jak mają 

na imię członkowie rodziny, jakie mają zainteresowania, co lubią). 

 

4. Zabawa ruchowa "Kwiaty dla mamy". Dziecko porusza się swobodnie po całej sali w rytmie 

muzyki (można wykorzystać piosenkę: Rosną sobie kwiatki na łące  

https://www.youtube.com/watch?v=9L4RS3kS9qc) i naśladuje zbieranie kwiatów. Na przerwę w 

muzyce wraca do domu- na umówione miejsce. 

 

5. Majowe kwiaty – prezentacja majowych kwiatów bzu i konwalii (jeśli to możliwe okazów 

naturalnych, dotykanie, wąchanie, opisywanie, porównywanie). 

 

 
 

 
 



6. Liczenie płatków kwiatów. Dziecko liczy płatki kwiatka. Porównuje ich ilość. Określa który 

kwiatek ma najwięcej płatków, a który najmniej. 

      
 

 

7 . Zabawa dydaktyczna Bukiet dla mamy-policz ile brakuje. 

 

Na kartkach narysowane są wazony z kropkami (1-6). Zadaniem dziecka jest ułożenie w wazonach 

tylu kwiatów, ile wskazuje liczba kropek.. Następnie  dziecko układa wazony w kolejności od 

najmniejszej ilości kwiatów, do największej ilości kwiatów. Rodzic zwraca uwagę dziecku, że w 

każdym kolejnym wazonie jest o jeden kwiatek więcej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 



 
 

 

7. Układanie bukietów dla mam – rysowanie w każdym kolejnym wazonie o jeden kwiatek więcej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. „Wąchanie kwiatów” – ćwiczenie oddechowe (dziecko powoli wciąga powietrze nosem i równie 

powoli wydycha, czynność powtarza kilkakrotnie). 



9. Turlamy kwiaty  dla mamy - rzucanie kostką i kolorowanie tylu kwiatów ile oczek wypadło na 

kostce. Rzucamy kostką do momentu, aż wszystkie kwiatki będą zakolorowane 

 

 
 

WTOREK 

 

1. Oglądanie obrazków przedstawiających dzieci spędzające wolny czas z rodzicami. Wypowiadanie 

się na ich temat. 

 

     



           

                                    

 

 

 



  

  

2. Słuchanie wiersza Agnieszki Galicy Piosenka dla zabawy. 

 

 Jesień czy zima, wiosna czy lato,  

ja na zabawę zawsze czas mam.  

Są razem ze mną mama i tato, 

 bo ja nie lubię bawić się sam. 

 

Razem z biedronką frunę do słonka,  

z siostrą i bratem biegniemy w las.  

Jesień czy zima, wiosna czy lato,  

ja na zabawę zawsze mam czas 

 



3. Rozmowa nawiązująca do treści wiersza.  Pytamy dziecko: w co najbardziej lubi bawić się z 

rodzicami? Dlaczego?  Gdzie lubi spędzać  czas  wolny z tatą, a gdzie  z mamą?  

 

4. Układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej "Gotuję z mamą" 

 
5. Suchanie wiersza Tomasza Plebańskiego "Sałatka owocowa" 

 

Pokrojona gruszka , 

ciach! ciach! dwa jabłuszka, 

cząstki mandarynek,plasterki banana 

i z puszki ananas, 

plum ! plum ! trochę miodu, 

mieszać,szu! od spodu, 

zjadać,mniam! ,gotowe. 

To jest bardzo zdrowe. 

 

6. Wybieranie ze zbioru owoców tych, które zostały wymienione w wierszu - krótka rozmowa na 

temat kraju pochodzenia tych owoców. 

 

7. Poznanie owoców poprzez: węch, wzrok, dotyk smak.  Rodzic daje dziecku widelec i pozwala 

posmakować owoców, których kawałki ma przygotowane na talerzu 

 

8.  " Lubię gotować z mamą" - wykonanie sałatki . Przed przystąpieniem do pracy dzieci myją ręce. 

Mama  przygotowuje  plastikowe noże, miskę i deski. Mama obiera jabłko, gruszkę, banana i 

mandarynkę, a dziecko kroi je na kawałki i wkłada do miski. Potem  wkładają do miski pokrojonego 

ananasa z puszki i maliny. Na koniec dodają łyżkę miodu i mieszają.  Nakrywają do stołu i zapraszają 

na degustację domowników. 

 

9. „Moja rodzina” – rysowanie kredkami swojej rodziny. Wskazywanie członków rodziny, liczenie z 

ilu osób składa się rodzina 

 



ŚRODA 

1. Rodzic wysypuje na dywan dużą ilość kolorowych pasków. Dziecko wybiera tylko te paski, których 

kolory zna. 

2. Dziecko nazywa kolory pasków, które wybrało. 

3. Zabawa ruchowa "Gdzie jest ten kolor?" Dziecko porusza się po pokoju w rytmie muzyki. Na hasło: 

żółty  - szuka przedmiotu w tym kolorze itd. 

4. Zabawa rytmizująca "Kolorowe szlaczki" - dziecko układa z pasków powtarzający się wzór. 

 

 

 

  

   

          ... 
          

       

5. Zabawa plastyczna "Kolorowy świat". Dziecko układa i nakleja na kartkę kompozycje z pasków 

według własnego pomysłu, stara się wykorzystać wszystkie zgromadzone przez siebie paski. 

 

6." Kolorowe kręgle"  - zabawa ruchowa z elementem turlania.  Do zabawy potrzebna jest piłka i 

różnokolorowe kręgle. Kręgle robimy napełniając do połowy małe, plastikowe butelki zabarwioną na 

różne kolory wodą. Dziecko turla piłkę i nazywa kolory tych butelek , które uda się przewrócić. 

 

 
 

7. Eksperymentowanie z kolorami  

 

Tęcza z cukierków 

Do eksperymentu potrzebne są: biały talerz, opakowanie kolorowych cukierków i odrobina wody. 

Wykładamy cukierki na talerzu tak, by tworzyły koło. Polewamy wodą i chwilę czekamy.   

 

Film Tajemnica mieszania kolorów obejrzeć można na:  

 https://www.youtube.com/watch?v=Gf6gKXEKzCA 

 

Mieszanie kolorów 

Eksperyment pokazuje, w jaki sposób, mieszając podstawowe kolory, możemy stworzyć barwy 

pochodne. Do eksperymentu potrzebne  będą: naczynia (np. słoiki), woda, oliwa i barwniki do 

żywności. Wlewamy wodę tak, by zajmowała ½ naczynia. Następnie zabarwiamy ją. Pozostałą 

przestrzeń uzupełniamy oliwą i dodajemy drugi kolor. Słoiczki zakręcamy. Przy potrząsaniu kolory się 

mieszają, potem wracają na swoje miejsce.  

 

https://youtu.be/-BF4JYWfCGo 

 

https://dziecisawazne.pl/jak-powstaje-tecza/


 



CZWARTEK 

 

1. Rozmowa porządkująca na temat własnej rodziny, roli mamy i taty. 

 

2. "Serduszko z rafi dla mamy i taty" - omówienie i przeprowadzenie poszczególnych etapów pracy: 

- związanie czerwonej rafi na końcu sznurkiem 

- podzielenie rafi na połówkę i odwrócenie jej 

- połączenie rafi i związanie drugiego końca sznurkiem, aby powstało serce 

-przymocowanie sznurka do zawieszenia serca 

 

Zamiennie pokolorować serduszko dla mamy 

 
 



 
 

 

 

3. Ćwiczenia gimnastyczne z mamą 

 

● "Misie dwa" - zabawa przy muzyce (odtwarzanie ruchem słów piosenki) 
https://www.youtube.com/watch?v=o-_QaXW-uIs 

 

●  "Woreczek jest  - woreczka nie ma" - rodzic z dzieckiem siedzą w siadzie skrzyżnym, z woreczek 

na głowie, robią skłony w bok - woreczek spada na podłogę. Do zabawy wykorzystujemy woreczek z 

kaszą albo ryżem. 

●  Przekładanie woreczka pod kolanem. 

● Rzuty woreczkiem do celu np. do kartonowego pudełka 

● "Berek w parach" przy muzyce 

● Mama i dziecko siedzą na kocykach,  nogi wyprostowane i wykonują ćwiczenia:  

- dotykanie palcami stóp podłogi, 

- uderzanie o podłogę piętami, 

- uderzanie o podłogę całą stopą (szybko i wolno) 

 



siad kolana zgięte: 

- dotykanie łokciami kolan, 

- dotykanie prawym łokciem lewego kolana i odwrotnie 

 

leżenie na plecach  

- turlamy się  na kocykach (rodzic dziecko i odwrotnie) 

- mama odrywa  dziecko od podłogi: jedna ręka, druga ręka, jedna 

noga, druga noga, głowa (zmiana ról) 

 

● "Płyniemy" - mama i dziecko siedzą w siadzie klęcznym na kocykach , odpychając  się dłońmi i 

przesuwają jak najszybciej do przodu. 

 

●  Masaż relaksacyjny „List do mamy”. Dziecko siedzi za plecami mamy: 

 

Kochana mamo (pisze  palcem na plecach)  

Kropka ( naciska  plecy w jednym miejscu)  

Piszę Ci, że (kontynuuje pisanie)  

Mamy w domu kotka Kropka (znów stawia kropkę)  

Kotek chodzi (kroczy palcami) 

 Kotek skacze (podskakuje  palcami) 

 Kotek drapie (delikatnie drapie)  

Kotek chrapie (opiera  delikatnie głowę na plecach mamy  i chrapie). 

I choć straszny z niego psotek (dziecko łaskocze mamę) 

To kochany jest ten kotek (dziecko przytula mamę). 

 

Zmiana ról.  Mama pisze "List do córki/ syna". 

 

 

 

PIĄTEK  

1. Tajemnicza mama – słuchanie opowiadania Miry Jaworczakowej czytanego przez Rodzica. 

 

Tajemnicza mama 

 

Mama Tereski jest inżynierem, można ją czasem zobaczyć, jak rozmawia z robotnikami przy budowie 

nowego domy na rogu ulicy. Mama Jureczka pracuje w pralni, mama Zosi leczy chore dzieci, a mama 

Ani… no, właśnie, nie można wcale dogadać się z Anią, czym jest jej mama. – W zeszłym tygodniu 

była stewardessą w samolocie – powiedziała Ania. – I latała? – krzyknęli chłopcy. – Dokąd latała? 

Do Chin? Do Ameryki? – Nie – pokręciła głową Ania – wcale nie latała. Dziwny jakiś samolot, który 

nigdzie nie lata. – To może w tym tygodniu poleci? – zapytali jeszcze. – W tym tygodniu? Skąd. Teraz 

mama jest nauczycielką. Zdziwili się, ale nic nie powiedzieli. A po jakimś czasie okazało się, że mama 

Ani już nie jest nauczycielką, tylko pielęgniarką w szpitalu. – Ojej! – nie mogli tego pojąć 

w przedszkolu. – Twoja mama, Aniu, strasznie często zmienia pracę. Ania roześmiała się: – Wcale 

nie, ale moja mama może być wszystkim. – Nieprawda – orzekli chłopcy. – Zmyślasz i tyle. – 

Terefere! – dodały dziewczynki. – Pewnie, że zmyśla. Kiedyś oglądali razem książki z obrazkami. 

Obrazki były śliczne, na jednym – królowa z bajki w zielonej sukni, w koronie złotej na głowie. – O! – 

zawołała Ania. – Moja mama też ma taką! Teraz już wszyscy pukali się w czoło, patrząc na Anię. 

Nawet wyobrazić sobie nie można, żeby mama Ani biegła na przykład rano do tramwaju w takiej 

długiej, fałdzistej sukni. Zaczęli się kłócić. Całe szczęście, że pani właśnie nadeszła. Powiedziała, 

że wszyscy pójdą jutro do teatru. Więc zamiast dalszej kłótni wybuchła radość i zapomnieli o Ani. 

Na przedstawieniu najbardziej podobała się wszystkim królowa. N. przerywa czytanie i pyta dzieci: 

Jak myślicie, kim była mama Ani, jaki wykonywała zawód? Dzieci odpowiadają na pytanie – burza 

mózgów. Po zakończeniu burzy mózgów N. czyta dalszą część opowiadania. – Taka śliczna, taka 

dobra – zachwycały się dziewczynki. Ania uśmiechał się bardzo zadowolona. – Zawsze jest bardzo 



dobra – powiedziała nagle. – Zawsze? Skąd wiesz? Ta aktorka, która grała królową… – To moja 

mama – wyjaśniła po porostu Ania.  

 

2. Omówienie zawodów zaprezentowanych na obrazkach. Podział nazw zawodów na sylaby 

 

 
 

 

 

2. Rodzic  opowiada dziecku jaki wykonuje zawód, na czym polega jego praca.  

 

3.  Zabawa z mamą"  Lustereczko" . Dziecko i mama tańczą w rytm wesołej muzyki ( do zabawy 

można wykorzystać  piosenkę  "A jaw wolę moja mamę" 

https://www.youtube.com/watch?v=X6ZpumEE3xs. ) 

Na przerwę w muzyce mama staje przed dzieckiem-lustrem: czesze się, myje, maluje, układa włosy, 

zakłada kapelusz. Dziecko powtarza te czynności. 

 

4. Ćwiczenie motoryki narządów mowy "Minki dla Rodziców"  

 



 

  

 

4. „Magiczny worek” – zabawa dydaktyczna. Rodzic  wkłada do worka różne  rekwizyty: grzebień, 

zmiotkę, bandaż, drewnianą łyżkę, but, mały samochodzik, mały samolocik, strzykawkę , pędzel, 

długopis,  itp. Dziecko wkłada ręce do worka i bez wyciągania przedmiotu próbuje odgadnąć jego 

nazwę.  Wspólnie z rodzicem zastanawiają się czy ten przedmiot przydaje się Rodzicowi w pracy. 

 

5. Zabawa ćwicząca spostrzegawczość i orientację przestrzenną Gdzie jest mama/ tata? Dziecko szuka 

ukrytej w domu mamy i określa miejsce gdzie była ukryta np. pod stołem, za szafa  itd.  

 

6. "Korale dla mamy" -  Wykonanie upominku. Potrzebne będą sznurki,  najlepiej takie  sztywne, na 

które będzie się łatwiej nawlekało makaron i  makaron z dziurką  w różnych kształtach. 

 

7. "Krawat dla taty" - ozdabianie szablonu 

 

 
 

7. Zabawa z mamą/tata  z wykorzystaniem szyfonowych chustek    "Hej, chusteczko" 

https://www.youtube.com/watch?v=bOY4nPXdZQw 

 

 



KOLOROWANKI DLA MAMY I TATY 

 
 



 



   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 





  

  



 



 



 



 

 

 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 





 

 

  



POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

SPRAWNOŚĆ MANUALNA 

Cele: 

- doskonalenie percepcji wzrokowo-ruchowej 

- doskonalenie sprawności manualnej rąk oraz precyzji ruchów poprzez 

nawlekanie i przewlekanie sznurków i tasiemek 

- wyrabianie prawidłowego trzymania pędzla podczas malowania farbami 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami  

- wzmacnianie więzi rodzinnych 

- sprawianie radości najbliższym przez obdarowywanie ich własnoręcznie 

wykonanymi prezentami 

 

Zadania: 

• „Kolorowy makaron” 

Potrzebne będą: makaron, farby plakatowe, kolorowe tasiemki i sznurki 

(np. sznurowadła od butów), słomki, plastelina, klej 

 

1. Pomaluj makaron farbami plakatowymi i poczekaj, aż wyschnie. 

2. Teraz masz czas na zabawy z makaronem. 

 



 



 

  



3. Wykonanie prezentu dla mamy z wcześniej pomalowanego makaronu 

– „Korale” 

 

  



 

  



• Wykonanie prezentu dla taty – „Krawat” 

Potrzebne będą: szablon krawatu przygotowanego przez rodziców, 

arkusz kolorowego bloku technicznego, kolorowe guziki, klej wikol, 

gruby ołówek lub kredka, nożyczki  

 

1. Dziecko odrysowuje krawat na kartce kolorowego papieru z bloku 

technicznego, a następnie wycina go nożyczkami ( zwrócenie uwagi 

na zachowanie bezpieczeństwa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



PROCESY POZNAWCZE 

 
Cele: 

- rozwijanie percepcji wzrokowo-ruchowej 

- doskonalenie umiejętności skupienia uwagi 

- doskonalenie spostrzegawczości 

- rozwijanie logicznego myślenia 

- motywowanie do skończenia zadania 

- budowanie wiary we własne możliwości 

- rozwijanie wyobraźni  

- zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania   

 
Zadania: 

• „Labirynty” 

1. Karty pracy 

 

  



 



  



 



 



  



 



  



  



2. Wykonanie wspólnie z rodzicem labiryntu według własnego pomysłu. 

• „Rodzina” 

Cele: 

- doskonalenie skupienia uwagi 

- doskonalenie umiejętności wypowiedzi na temat obrazka, budowanie 

zdań złożonych 

- pogłębianie wiedzy na temat swojej najbliższej rodziny  

- nabywanie szacunku do rodziców 

Zadania: 

1. Rodzice rozcinają obrazek na części, dziecko układa go w całość. 

2. Opowiedzenie obrazka przez dziecko. Rodzic pomaga, zadając pytania 

np.:  

- Co widzisz na obrazku? 

- Z kogo składa się rodzina? 

- Jak myślisz czy jest ona szczęśliwa? 

- Po czym to poznałeś? 

 

  



 



3. Dziecko opowiada o własnej rodzinie. Można dziecku pomóc. Patrz 

wskazówki na obrazkach poniżej. 

 

4. Karta pracy - kolorowanka  

 

 

 

 

 

 

 



 


