
 

 



Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku ponieważ w Maju obchodzą 

swoje święto wszystkie Mamy! 

 

Temat: Święto Mamy, Święto Taty 

Termin realizacji: 25.05-29.05.2020 

 

 

 

 



Wysłuchanie wiersza W. Ścisłowskiego pt. „Bukiecik dla mamy” 

CELE: 

 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

 Kształtowanie pozytywnych uczuć w stosunku do mamy 

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

 Wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną 

 Ćwiczenie pamięci  

Dziś dla ciebie mamo 

Świeci słońce złote 

Dla ciebie na oknie 

Usiadł barwny motyl 

 

Dziś dla ciebie mamo 

Płyną białe chmurki 

A wiatr je układa 

W świąteczne laurki 

 

Dziś dla ciebie mamo 

Śpiewa ptak na klonie 

I dla ciebie kwiaty 

Pachną też w wazonie 

 

Dzisiaj droga mamo 

Masz twarz uśmiechniętą – 

Niechaj przez rok cały 

Trwa to twoje święto 

Rozmowa na temat wiersza i przykładowe pytania: 

 O czym jest ten wiersz? 

 Czy wiesz kto ma swoje święto? 

 Jakie prezenty dla mamy autor opisał w wierszu? 

 

Wysłuchanie piosenki „Kocham Cię mamo” 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA


Pokoloruj rysunek. 

 
 



Zabawa ruchowa „Zbieramy kwiatki dla mamy” 

CELE: 

 Rozwijanie sprawności rąk 

 Rozwijanie spostrzegawczości 

 Rozwijanie swobodnego poruszania się 

 

Dziecko wycina samodzielnie kwiatki (szablony poniżej). Może je również 

pokolorować. Następnie rozrzuca kwiatki na dywanie. Przy dowolnej muzyce 

dziecko biega między kwiatkami, gdy muzyka ucichnie dziecko zbiera tyle 

kwiatków ile razy mama klaśnie w dłonie.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zajęcia matematyczne „Naszyjnik dla mamy” 

CELE: 

 Kształtowanie koncentracji uwagi 

 Rozwijanie logicznego myślenia poprzez dostrzeganie regularności w 

układzie 

 Doskonalenie umiejętności liczenia 

 Rozwijanie pamięci wzrokowej 

 

Zadaniem dziecka jest ułożenie sekwencji według podanego wzoru. Rodzic 

układa sekwencję z figur geometrycznych (każda figura ma jeden kolor) np. 

żółty trójkąt, niebieski kwadrat, niebieski kwadrat, niebieski kwadrat… 

Zadaniem dziecka jest: 

 głośne wypowiedzenie sekwencji 

 kontynowanie wzoru 

 odtworzenie wzoru z pamięci  

 

               

 

                        

 

                              

 



                      

 

 

Wysłuchanie wiersza „Bajka dla mamy” H. Bechlerowej 

CELE: 

 kształtowanie pamięci 

 wzbogacenie słownictwa 

 rozwijanie mowy i myślenia 

 kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

 

Mam laseczkę czarodziejską. 

Usiądź mamo, na tapczanie 

I nic nie mów, patrz i czekaj, 

A zobaczysz, co się stanie. 

Stuknę laską, powiem szeptem: 

„Niech się zacznie czar dla mamy” 

Już z podłogi rosną, rosną kolorowe tulipany. 

Stuknę w szafę. Drzwi się same otwierają po cichutku 

I już  szafy wyskakuje pięć wesołych krasnoludków. 

I zrywają tulipany, i przy Tobie stają wkoło. 

Każdy bukiet ci podaje, a ty śmiejesz się wesoło. 

A ty śmiejesz się i dziwisz: 

- Tak się w bajce tylko dzieje! 

- To dla Ciebie bajka, mamo, 

jestem przecież czarodziejem! 

 

Przykładowe pytania do wiersza: 

 W kogo zmieniło się dziecko? 

 Jakie kwiaty wyczarował czarodziej dla mamy? 

 Kto wyszedł z szafy? 

 



 
 



 
 

Pokoloruj obrazek.  

 



 

Zajęcia plastyczne „Kwiatek dla mamy” 

CELE:  

 Kształtowanie umiejętności wykonania origami 

 Rozwijanie pomysłowości 

 Doskonalenie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji 

 

W wykonaniu pracy plastycznej pomoże wam film: 

https://www.youtube.com/watch?v=BrIw9Mtb2D0 

Zabawa matematyczna „Bukiet dla mamy” 

CELE: 

 Doskonalenie umiejętności liczenia 

 Rozwijanie logicznego myślenia 

 Kształtowanie koncentracji uwagi 

 Rozwijanie percepcji wzrokowej 

 

Do zabawy potrzebne będą szablony wazonów i kwiatów (znajdujące się 

poniżej). Zadaniem dziecka jest wycięcie szablonów. Zabawa polega na 

wykonaniu następującej instrukcji:  

 Włóż do pierwszego wazonu sześć kwiatków 

 Do drugiego włóż tyle samo 

 Sprawdź, czy w pierwszym i drugim wazonie jest po tyle samo kwiatków 

 Włóż do pierwszego wazonu dwa kwiatki a do drugiego pięć kwiatków 

 Włóż do pierwszego wazonu sześć kwiatków a do drugiego cztery kwiatki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BrIw9Mtb2D0


 

 

 

 

’ 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zajęcie plastyczne „Moja mama i mój tata” 

CELE: 

 Wdrażanie do uważnego słuchania komunikatów 

 Kształtowanie umiejętności obserwacji wzrokowej 

 Rozwijanie kreatywności 

 Usprawnianie małej motoryki 

 Kształtowanie umiejętności dorysowywania brakujących elementów 

 

Zadaniem dziecka jest dorysowanie brakujących elementów postaci mamy i taty 

oraz ozdobienie ich sylwetek skrawkami materiału, kawałkami bibuły i papieru 

kolorowego oraz innymi materiałami według pomysłu dziecka. Do zajęcia 

należy wykorzystać sylwetki postaci (materiał poniżej). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa naśladowcza „Ciastka dla taty” 

CELE: 

 Doskonalenie koordynacji wzrokowej 

 Rozwijanie sprawności mięśni rąk 

 Kształtowanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji 

 

Zachęcam do wspólnego wykonania ciasteczek dla taty. Potrzebne będą: 

 Duża miska 

 Dwie szklanki mąki 

 0,5 szklanki cukru 

 3 jajka 

 Jedna kostka masła 

Wszystkie podane składniki należy porządnie wygnieść rękoma. Następnie 

rozwałkować i uformować ciasteczka. Przygotowane ciasteczka układamy na 

blaszce i pieczemy około 20 minut. Pyszne ciasteczka już gotowe, smacznego! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj kolorowankę. 

 

 

 

 

 



Praca plastyczna „Róża z papieru” 

CELE: 

 Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej 

 Doskonalenie sprawności manualnej 

 Usprawnianie umiejętności wycinania nożyczkami małych, drobnych 

elementów 

 

Do wykonania potrzebne będą: czerwone i zielone kartki, klej, nożyczki, 

patyczek do szaszłyków, długopis, nakrętka od napoju. Wykonaj kwiatek 

według instrukcji podanej na filmie: 

https://www.youtube.com/watch?v=GkqyE724wpw 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GkqyE724wpw


 

 



 

 

 

 



 



 

Pokoloruj obrazki. 

 

 

 

 



Wysłuchanie piosenki „Kocham Cię tato” 

CELE: 

 Wdrażanie do uważnego słuchania 

 Rozwijanie wyobraźni słuchowej 

 Kształtowanie poczucia rytmu 

 Rozwijanie inwencji twórczej 

 

Link do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=nm8hEaDMfSk 

 

O jak ja się cieszę, 

kiedy już od rana, 

weźmie mnie mój tato, 

na swoje kolana.. 

 ref: Czy to jesień, zima, 

 wiosna albo lato,  

bardzo Ciebie kocham tato. 

Dużo od tatusia 

 ja się znowu dowiem 

i jak on ciekawie 

wszystko mi opowie. 

 

Rozmowa na temat piosenki: 

 Z czego cieszy się dziecko? 

 Kiedy kocham tatę? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nm8hEaDMfSk


Zabawa oddechowa „Burza w wodzie” 

CELE: 

 Rozwijanie pojemności płuc 

 Kształtowanie umiejętności regulowania oddechu 

 

Dziecko otrzymuje kubeczek wypełniony do połowy wodą i plastikową rurkę. 

Zadaniem dziecka jest dmuchanie mocno przez rurkę w taki sposób, aby 

powstały bąbelki.  

 

 

Zajęcia społeczno-techniczne „Kocham moich rodziców” 

CELE: 

 Rozwijanie wyobraźni 

 Doskonalenie koordynacji ruchowej 

 Doskonalenie sprawności manualnych 

 

 

Do wykonania pracy potrzebny będzie szablon serca zamieszczony poniżej. 

Zadaniem dziecka będzie wycięcie serca i ozdobienie go według własnego 

pomysłu. Można wykorzystać różne materiały np. krepinę, bibułę, plastelinę, 

papier kolorowy, kredki, farby, flamastry itp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wysłuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej „Mama i Tata” 

CELE: 

 Wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie 

 Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania 

 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami 

 

Mama i Tata to nasz świat 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 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

 Kim dla dzieci jest mama i tata? 

 Za co dzieci dziękują rodzicom? 

 

Zadaniem dziecka jest dokończenie rozpoczętych zdań: 

 Moi rodzice są kochani, bo… 

 Pomagam rodzicom w… 

 Z mamą najchętniej robię… 

 Z tatą najchętniej robię… 

 

Posłuchaj piosenki „Dziękuję mamo! Dziękuję tato!” i spróbuj wymyślić do 

niej ciekawy układ rytmiczny.   

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

 

 

 

 

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


Zabawa „Matematyczny prezent” 

CELE: 

 Kształtowanie umiejętności matematycznych 

 Rozwijanie wyobraźni 

 Rozwijanie logicznego myślenia poprzez dostrzeganie regularności w 

układzie 

 Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie dziesięciu 

 

Do zabawy będą potrzebna serca w następujących kolorach: osiem czerwonych, 

cztery zielone i cztery żółte. Zadaniem dziecka jest kontynuacja następującego 

rytmu: czerwone, czerwone, zielone, żółte, czerwone, czerwone, 

zielone…Dziecko może wymyślić własny rytm. Wszystkie serduszka należy 

wyciąć i przedziurkować dziurkaczem oraz nawlec na sznurek lub wstążeczkę. 

Popatrz zrobiłeś/aś piękny naszyjnik dla mamy!  

 

 

           
 

              

     
 

 

 



Ćwiczenia gimnastyczne 

CELE:  

 Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 Wyrabianie umiejętności chwytu i rzutu 

 Kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej 

 

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Marmurki” - dziecko swobodnie biega w 

różnych kierunkach, na hasło „marmurki” dziecko zatrzymuje się i stoi 

nieruchomo.  

 

Ćwiczenie wyprostne – dziecko maszeruje po pokoju, w wyznaczonym miejscu 

odkłada woreczek (lub pluszową maskotkę). Od czasu do czasu przyklęka, 

dotyka serso do podłogi. Powoli prostuje się i wyciąga ręce wysoko w górę.  

 

Ćwiczenie stóp – w pozycji siadu skulnego dziecko opiera palce stóp na brzegu 

serso. Stara się obracać kółkiem w obie strony, przesuwając je palcami stóp. 

 

Zabawa o nieznacznym ruchu – dzieci maszerują po okręgu, śpiewając znaną 

piosenkę. Podchodzi do rodzica i odkłada serso.  

 

Ćwiczenie relaksacyjne – dziecko kładzie się na podłodze i przy spokojnej 

muzyce wykonuje głębokie wdechy nosem oraz wydechy ustami.  

 

Poniżej znajduje się link „Ćwiczenia z mamą” 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA 

 

Zabawa „Kto jak skacze”  

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ


Zajęcia z zakresu wspomagania rozwoju mowy „Rozbrykane R” 

CELE: 

 Poznanie obrazu graficznego litery R 

 Rozwijanie słuchu fonematycznego 

 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania czytanych tekstów 

 Usprawnianie aparatu artykulacyjnego 

 Rozpoznawanie kształtów liter  

 

Wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek „Rozbrykane R” 

 

R jest strrrrrasznym rrrozbójnikiem! 

Wciąż wyprawia harce dzikie: 

coś rozkręca, coś rozbija, 

wierci dziury w biurku stryja, 

po regale gna rowerem, 

telewizor karmi serem, 

a ratlerka raczy tortem. 

Pcha do pralki szwagra portfel, 

Rynnę wtrynia do rakiety, 

w sadzie sadzi taborety, 

gra oberka na wiertarce, 

trąc do rytmu tran na tarce 

albo rumbę tańcząc z rondlem. 

Gdy mu powiesz: – To niemądre! 

Z werwą krótko warknie: - Wrr! 

I znów broi… Jak to R. 

 

 Dziecko wymienia słowa rozpoczynające się głoską R 

 Układa kształt litery R ze wstążki lub sznurka następnie dziecko chodzi 

stopa za stopą po ułożonej literze 

 Dziecko rysuje palcem w powietrzu kształt litery R oraz palcem na 

podłodze lub na stole 

 Wyklej szablon małej i wielkiej litery R kawałkami bibuły 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



Zabawa orientacyjno-porządkowa „Łowię ryby” 

CELE: 

 doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu 

 rozwijanie logicznego myślenia 

 doskonalenie koordynacji ruchowej 

 

 

Rodzic rozkłada na dywanie ryby wycięte z papieru (szablon poniżej). Gdy 

rodzic klaśnie dwa razy w dłonie dziecko zbiera dwie ryby, gdy klaśnie trzy razy 

dobiera ryby tak, aby było ich 3 itp.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zajęcia umuzykalniające „Rodzinna wyprawa”  

CELE: 

 kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

 rozwijanie aparatu głosowego 

 rozwijanie inwencji twórczej 

 kształtowanie wyobraźni ruchowej i słuchowej 

 nauka piosenki  

 

Piosenka o mojej rodzinie 

Coś wam powiem w sekrecie: 

Czy to zimą, czy w lecie 

ja z rodziną lubię spędzać czas 

na wędrówkach dalekich, 

tam gdzie góry i rzeki, 

i gdzie szumi nieprzebyty las. 

 

Ref: Rodzinna wyprawa, 

noga lewa, noga prawa, 

lewy but, prawy but. 

Rodzinna wyprawa,  

noga lewa, noga prawa 

maszerują tup, tup.  

 

Dziadek z mapą na przedzie 

Piękną trasą nas wiedzie, 

za nim babcia, a za babcią ja. 

Potem mama i siostra, 

tatuś w tyle pozostał: 

dźwiga plecak i prowadzi psa. 

 

Ref: Rodzinna wyprawa, 

noga lewa, noga prawa, 

lewy but, prawy but. 

Rodzinna wyprawa,  

noga lewa, noga prawa 

maszerują tup, tup. 

 

Po zapoznaniu się z tekstem piosenki rodzic omawia z dzieckiem jej treść i uczy 

dziecko pierwszej zwrotki oraz refrenu. Po opanowaniu pierwszej zwrotki i 

refrenu dziecko wyklaskuje rytm w dowolny sposób. Miłej zabawy!  



Nauka ruchu do refrenu piosenki: 

Rodzinna wyprawa – na „ro” – uniesienie lewej nogi, na –dzin postawienie 

kroku w miejscu – i tak kolejno na zmianę, w sumie cztery rytmiczne kroki w 

miejscu, począwszy od lewej 

noga – oparcie lewej pięty przed sobą o podłogę, druga noga zgięta lekko w 

kolanie 

lewa – postawienie lewej stopy przy prawej 

noga – oparcie prawej pięty przed sobą o podłogę 

prawa – postawienie prawej stopy 

lewy but (tup) – na „tup” tupnięcie lewą nogą 

prawy but (tup) – na „tup” tupnięcie prawą nogą 

Rodzinna wyprawa – jak poprzednio 

noga lewa – jak poprzednio 

noga prawa – jak poprzednio i od razu marsz w miejscu 

maszerują – marsz w obrocie dookoła własnej osi 

tup, tup – dwa tupnięcia jedną nogą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadaniem dziecka jest odnalezienie drogi, która doprowadzi dziewczynkę 

do jej rodziny.  

 
 

 



Pokoloruj kolorowankę pt. „Rodzinny piknik” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa „Kwiatki dla rodziców” 

CELE: 

 rozwijanie spostrzegawczości 

 rozwijanie umiejętności liczenia 

 dostrzeganie regularności w układzie 

 rozwijanie wyobraźni 

 

Rodzic prezentuje dziecku ułożenie kwiatków w następującym rytmie: żółty 

tulipan, czerwona róża, żółty tulipan, żółty tulipan, czerwona róża, żółty tulipan, 

czerwona róża. Po chwili rodzic zasłania ułożony rytm a zadaniem dziecka jest 

powiedzenie co będzie dalej. W kolejnej próbie rodzic może zmienić kolejność 

ułożenia rytmu.  

 



 
 

 

 

 

 



Praca plastyczna „Obrazek z ziemniaka” 

CELE: 

 rozwijanie kreatywności i pomysłowości 

 kształtowanie wyobraźni 

 kształtowanie umiejętności rozplanowania pracy 

 

Rodzic przygotowuje ziemniaki na których może wyżłobić dowolny kształt np. 

gwiazdkę, półkole, serduszko itp. Zadaniem dziecka jest pomalowanie stempla 

farbą plakatową a następnie odbicie go na białej kartce. Można dorysować inne 

elementy według własnego pomysłu dziecka.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Zajęcia społeczne „Praca moich rodziców” 

CELE: 

 poznanie różnych zawodów 

 utrwalenie zawodów już wprowadzonych 

 poszerzanie słownictwa 

 kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

 

Wysłuchanie wiersza T. Kubiaka „Kim będę, gdy dorosnę” 

 

Kiedy Zosia będzie duża 

już nie będzie leczyć lalek, 

a prawdziwa pani doktor 

dobrze zajmie się szpitalem. 

 

- A kim będzie Kasia? – Wiemy! – 

woła Bolek, wołał Lolek 

-Dzisiaj uczy kotka Mruczka, 

Duża – będzie uczyć w szkole. 

 

A Irenka szmatkę bierze. 

Tu przyszyje a tam utnie. 

Gdy urośnie... – Już zgadliśmy! 

Będzie szyła piękne suknie. 

Zaś Martusia, ta malutka, 

bierze kredki – mądra głowa, 

Dom rysuje. – Też już wiemy! 

Będzie domy projektować . 

 

Waży kaszę, waży groch, 

Waży gruszki, waży jabłka. 

Gdy dorośnie, w wielkim sklepie 

Będzie ważyć Małgorzatka. 

Acha, jeszcze jest Agatka! Buzia - słonko, dwa warkocze. 

- Gdy dorośniesz, o tym wszystkim napisz książkę! – Bardzo proszę! 

 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat zawodów występujących w wierszu i 

dziecięcych marzeń dotyczących wykonywanych zawodów w przyszłości.  

 



 

 
 

 



 
 

Zabawa „Magiczne pudełko” 

CELE: 

 rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi  

 rozwijanie wrażliwości dotykowej 

 kształtowanie umiejętności kojarzenia przedmiotu z danym zawodem 

 kształtowanie umiejętności dzielenia słów na sylaby 

 rozwijanie mowy i myślenia 

 

Rodzic wkłada do pudełka dowolne rekwizyty kojarzące się z różnymi 

zawodami np. grzebień, długopis, ołówek, książka, pędzel, termometr, taśma 

krawiecka itp. Dziecko z zasłoniętymi oczami za pomocą dotyku wybiera jeden 

przedmiot z pudełka, rozpoznaje, nazywa a następnie mówi z jakim zawodem 

dany przedmiot mu się kojarzy. Nazwę wymienionego zawodu dziecko dzieli na 

sylaby.  

 

 

Zgadnij o jakim zawodzie mowa oraz dopasuj do rozwiązania odpowiedni 

obrazek. 

CELE:  

 pogłębianie wiedzy na temat wybranych zawodów 

 rozwijanie logicznego myślenia 

 poszerzanie słownictwa 

 

Za ladą sklepową sprzedaje nam to i owo... (sprzedawczyni) 



 

Osłuchuje plecy i bada brzuszek.  

Potem zagląda jeszcze do gardła, a nawet do uszek. (lekarz) 

 

Pożar, powódź, nawet dziura w dachu. 

Ten jegomość nie zna strachu. 

Gdy więc dopada ludzi klęska jakaś, 

wzywają na pomoc pana... (strażaka) 

 

Ściga przestępców po mieście 

i zamyka ich w areszcie. 

Czasem kieruje też ruchem. 

Jeśli dobrze znasz przepisy, jesteś jego druhem. (policjant) 

 

Kto ciągle dzieci o coś pyta 

i sprawdza prace domową w zeszytach? 

Umieć trzeba bardzo wiele, żeby być ...  

(nauczycielem) 

 

Z pomocą nożyczek, 

 szczotki i grzebienia, 

wygląd naszych włosów 

czaruje i zmienia. (fryzjer) 

 

 



Potrafi namieszać w garach, 

gdy coś upichcić się stara. 

Kreuje przeróżne smaki. 

Czy wiecie już, kto to taki?(kucharz)   

 

 

 



 

 

 

 

Obejrzyj film i wysłuchaj piosenki o zawodach: 

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc 

 

Narysuj kim chciałbyś/chciałabyś zostać jak dorośniesz.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc


Zabawa „Gazetowe kule” 

CELE: 

 rozwijanie małej motoryki 

 rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej 

 

Dziecko tworzy kulę z gazety. Zadaniem dziecka jest wykonanie następujących 

zadań: podrzuć kulę nad głową trzy razy, przerzuć kulę z jednej ręki do drugiej, 

przełóż kulę między nogami (na kształt ósemki). Kulę można również 

wykorzystać do rzucania do celu.  

 

Zajęcia społeczno-plastyczne „Prezent dla rodziców” 

CELE: 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej 

 wspomaganie dziecka w odkrywaniu własnych możliwości 

 rozwijanie małej motoryki 

 

 

Zadaniem dziecka jest pomalowanie swojej dłoni farbą plakatową a następnie 

odbicie jej na kartce, tyle razy ile lat ma dziecko. Odbite dłonie stworzą piękny 

kwiat. Teraz można dorysować liście i praca już gotowa!  Pamiętaj o 

dokładnym umyciu rąk po skończonej pracy.  

 

Zabawa słuchowo-matematyczna „Ile dźwięków?” 

CELE: 

 doskonalenie umiejętności liczenia 

 rozwijanie percepcji słuchowej 

 rozwijanie logicznego myślenia 

 

Rodzic wystukuje rytm na dowolnym instrumencie. Zadaniem dziecka jest 

liczenie wystukanej ilości dźwięków na palcach a następnie podanie liczby 

dźwięków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie 

usprawniania procesów poznawczych grupa IIIB 

 
Zabawa dydaktyczna „Co słychać” 

CELE: 

 kształtowanie umiejętności wysłuchiwania odgłosów z otoczenia 

 ćwiczenie słuchu fonematycznego 

 rozwijanie uwagi i koncentracji 

 rozwijanie percepcji słuchowej 

 

Dziecko z zamkniętymi oczami wsłuchuje się w dźwięki dobiegające 

z najbliższego otoczenia i nazywa co usłyszało.  

 

Zabawa „Co się toczy”  

CELE: 

 ćwiczenie uważnego słuchania 

 rozpoznawanie dźwięków z otoczenia 

 kształtowanie umiejętności skupienia uwagi 

 

Należy przygotować kilka przedmiotów np. piłeczkę, klocek, monetę, 

kamyk. Rodzic demonstruje ćwiczenie tocząc przedmiot po stole. 

Dziecko z zamkniętymi oczami uważnie nasłuchuje a następnie 

rozpoznaje jakie przedmioty toczą się po stole.  

 

Proponuję również ćwiczenia oddechowe, link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=LbU2DIgV1Hw&feature=youtu.b

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LbU2DIgV1Hw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LbU2DIgV1Hw&feature=youtu.be


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie 

usprawniania funkcji sensoryczno-motorycznych grupa 

IIIB 

CELE: 

 usprawnianie motoryczne dłoni 

 kształtowanie koordynacji oko-ręka 
 usprawnianie małej motoryki 

 wiara we własne siły 

 
Zabawa „Zbieramy małe robaczki” 

Zabawa polega na zbieraniu przy pomocy rolki małych pociętych 

kawałków włóczki lub wstążki. Zadaniem dziecka jest pocięcie 

kawałków wełny i włóczki oraz zbieranie ich za pomocą rolki i 

wkładanie ich do pojemnika. Proponuję zrobienie zawodów – kto 

zbierze więcej wygrywa.  

 

Zabawa „Przyciskanie dzwonka” 

CELE: 

 kształtowanie koordynacji ruchowej 

 kształtowanie napięcia mięśni szyi, kręgosłupa, tułowia oraz 

kończyn dolnych 

 

Dziecko stoi prosto – prawą nogę odstawia do tyłu, stawiając ją na 

palcach i robiąc wydech. W lewej nodze dziecko zgina kolano, a 

prawą przyciska piętą do podłogi. Na wdechu prostuje przednią nogę 

a tylnią stawia na palcach. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.  

 

Propozycja innych ćwiczeń do wykonania: 

https://youtu.be/A6iT0wdOsKk 
 
 

 

 

https://youtu.be/A6iT0wdOsKk

