
MATERIAŁY DO PRACY Z DZIECKIEM, GRUPA BIEDRONKI, 25-29.05.2020r 
Temat kompleksowy: ŚWIĘTO RODZICÓW 

  
 

1. Nauka wiersza na pamięć “Nic Wam dać nie mogę” 

 
Nic Wam dać nie mogę, 
nie mam nic dobrego. 

Więc Wam dam buziaka 

i to nie jednego. 

Dam buziaków wiele 

i szepnę na uszko, 

że Was bardzo kocha 

to małe serduszko. 

 

2. Słuchanie opowiadania ,,Dzień rodziców’’ E. Stadtmuller 

Odświętnie ubrani rodzice siedzieli cichutko na widowni, czekając na przedstawienie. 

Tymczasem za kulisami (czyli za szafą) trwały gorączkowe przygotowania do występu. 

– Proszę pani – alarmował słoń – odpadła mi trąba! 

– Przywiąże mi pani ogonek? – przymilała się małpka. 

– Oko mi się odkleja! – denerwowała się żabka. 

Gdy wszyscy wreszcie byli gotowi, odezwał się gong (czyli uderzenie w patelnię) i na scenę wyskoczyła 

mama kangurzyca (czyli Magda w brązowym dresie z doszytą na brzuchu wielką kieszenią). 
– Mama kangurzyca każdego zachwyca – recytował Bartek, wskazując na Magdę. – Ma na brzuchu 

kieszeń, w niej kangurka niesie – i Magda – hop – wyciągnęła z kieszeni małe, pluszowe kangurzątko. 

Zaraz za kangurzycą na scenie pojawiły się dwa słonie – duży (Oskar) i mały (Ada). 

– A mój tatuś ukochany z drzewa zrywa mi banany – chwaliła się Ada, wachlując się wielkimi szarymi 

uszami z tekturowych talerzyków.  

– Jedz córeczko moja miła, żebyś szybko mi przytyła – mówił Oskar, dyskretnie przytrzymując trąbę z 

rury do odkurzacza. 

Po słoniach występowały, małpki, żabki, kotki i niedźwiadki. 

Wszyscy czworonożni rodzice czule przemawiali do swych dzieci, a one chwaliły się swoimi rodzicami. 

Na koniec Olek, wystrojony w białą koszulę i granatową muchę, wyrecytował: Czy dziecko jest tycie, 

czy też waży tonę, czy ma długie uszy, czy krótki ogonek, czy ma futro gładkie, w prążki czy też w łaty, 

ma cieplutki kącik w sercu swego taty. Czy fruwa, czy pływa, czy też pełzać musi, to jest najpiękniejsze 

dla swojej mamusi. Więc dzisiaj wszyściutkie na świecie dzieciaki ślą swoim rodzicom słodziutkie 

buziaki. 

W tym momencie wszyscy razem wyskakiwali na scenę, żeby posłać całuska, ukłonić się, a następnie 

paść w objęcia widowni. 

Kolejnym punktem programu był słodki poczęstunek, po którym rozpoczął się konkurs tańca z 

rodzicami. 

Wygrała Dominika ze swym tatą, bo rzeczywiście byli najbardziej zgraną i zwariowaną parą.  

– Musimy poćwiczyć – przekonywał mamę Olek w drodze do domu. Za rok to my wygramy, a jak nie 

my, to na pewno Ada z tatą. 
 

 



Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania  

 

Rodzic zadaje pytania: 

– Co się działo podczas spotkania rodziców w przedszkolu?  

– Jakie postacie występowały w tym przedstawieniu? 

– Jaką niespodziankę moglibyśmy przygotować na Święto Rodziny? 

– Kto wchodzi w skład twojej rodziny? 

– Co lubisz robić z mamą? 

– Co lubisz robić z tatą? 

 

 

                
 

3. Malowanie farbami portretu rodziny, lepienie tortu z plasteliny dla rodziców 
 



                   
4. Zabawa ruchowa Spacer z rodziną  
Dziecko stoi w pokoju i pokazuje ruchem historyjkę opowiadaną przez rodzica 

                                                        Dziecko:  

Jest piękna pogoda, idziemy całą rodziną do parku.         maszeruje w miejscu, 

Na ścieżce błyszczy kałuża, po wiosennym deszczu,          przeskakuje z nogi na nogę, 

przy alei stoi parkowa ławeczka.                            wykonuje przysiad, 

Idąc dalej, spotykamy skaczącą po drzewach wiewiórkę.     podskakuje jak wiewiórka, 

Przysiadamy na kolejnej ławce                              wykonuje przysiad, 

i nie możemy się zdecydować, czy odpocząć, czy iść dalej.   wykonuje kolejne przysiady, 

Idziemy jednak dalej.                                        maszeruje w miejscu, 

Wśród gałęzi drzew śpiewa ptak.                            rozgląda się z ręką przy czole, 

Wracamy do domu i odpoczywamy.                          dziecko siada lub kładzie się na dywanie. 

 

5. Wspólne oglądanie zdjęć i albumów rodzinnych  
Dziecko podaje imiona swoich bliskich, mówi, kto wchodzi w skład jego najbliższej rodziny, jakie imiona 

mają rodzice, jaki jest ich zawód. 

 
6. Zabawa dramowa ,,W mojej rodzinie’’ 

Dziecko pokazuje ruchem jedną wybraną czynność, którą lubi robić z mamą lub tatą. Rodzice mają za 

zadanie odgadnąć o jaką czynność chodzi. 

 

7. Bukiet dla mamy i taty 
Potrzebne: karta pracy (kolorowe koła, obrazek wazonu), klej, kolorowy karton, zielona kredka. 

• Wytnij z karty nacięte kształty. 

• Układaj koła według instrukcji, tworząc z nich kwiaty. 

• Przyklej na kartonie obrazek wazonu, a potem – kwiaty ułożone z kół. 

• Dorysuj kredką łodyżki. 



 
 

 



8. Piosenka ,,Mama i tato’’ B. Formy 

Mama i tato.mp3

 
 

1. Wyruszamy z mamą 

na wielka wyprawę, 
będzie czasu wiele 

na wspólna zabawę. 
 

Ref: Razem z rodzicami 

chcę poznawać świat 

i nie ważne wcale, 

że mam mało lat. 

 

2. Na wycieczkę tato 

zabierze mnie dzisiaj. 

Jedzie z nami mama 

i siostra Marysia. 

 

Ref: Razem z rodzicami… 

 

3. Czuję się bezpiecznie 

zawsze z rodzicami, 

jeśli chcesz, zapraszam, 

zostań dzisiaj z nami. 

 

Ref: Razem z rodzicami… 

 

 

Piosenka ,,Wszystko dla Ciebie’’ 
https://chomikuj.pl/malgosia11_22/MUZYKA+W+PRZEDSZKOLU/Piosenki+dla+mamy/wszystko+d

la+ciebie,2857492839.mp3(audio) 

 

1.Słońce na niebie, uśmiech dla Ciebie,  

kwiaty w wazonie, dziś święto Twoje.  

Ptaki śpiewają, koty biegają  

a nawet kury, głośniej gdakają.  

 

Ref. Dlatego dzisiaj życzę Ci,  

niech Ci się milion gwiazdek śni.  

Niech Ci radości nie brakuje,  

Niech na Twej buzi uśmiech króluje. (2x) 

 

2. Ty mnie otaczasz swoją opieką,  

Ty robisz dla mnie wciąż coś dobrego.  



To Ty się troszczysz o moje zdrowie,  

dziś tą piosenką dziękuję Tobie.  

Ref. Dlatego dzisiaj życzę Ci, ...... 

 

9. Zabawa dydaktyczna ,,Moja rodzina’’                                            
Potrzebne: duże serce wycięte z brystolu czy kartki i małe serca wycięte z papieru, klej.  

Dziecko wymienia członków rodziny. Liczy, ile jest osób w rodzinie i nakleja na dużej sylwecie serca 

odpowiednią liczbę małych serduszek. 

10. Ćwiczenia słuchowe ,,Kto mieszka w tym domu?’’ 
Rodzic podaje nazwy członków rodziny, dzieląc je rytmicznie na sylaby, a dziecko podaje pełną 

nazwę. 

 

11. Zabawa ruchowa ,,Mamo, mamo, ile kroków do domu?’’ 
Rodzic wyznacza start i metę za pomocą skakanek. Dziecko staje na starcie, a rodzic na mecie. 

Dziecko zadaje pytanie: Mamo, mamo, ile kroków do domu? I odmierza tyle kroków, ile zaproponuje 

rodzic.  

 

12. Ćwiczenia ruchowe 
 

• Mama i dziecko - zabawa orientacyjno - porządkowa. 

W dowolnym miejscu w pokoju dziecko naśladuje zabawy (robienie piaskowych bab, skoki na 

skakance, podrzucanie piłką). Na hasło "do mamy" staje przed rodzicem. 

• Pomagam mamie - ćwiczenie dużych grup mięśniowych. 

Dziecko porusza się po pokoju przeskakując z nogi na nogę. Na hasło "pomagam mamie" 

zatrzymuje się i naśladuje: wieszanie prania, trzepanie dywanów, odkurzanie. 

• Kotki - zabawa z elementem czworakowania. 

Dziecko "kotek", na czworakach, przemieszcza się po pokoju, "goniąc myszy". Na hasło 

"zmęczony kot" przechodzi do leżenia, zwijaj się "w kłębuszek". 

• Bezludna wyspa - ćwiczenie tułowia. 

W dowolnych miejscach rozłożone małe krążki, czy poduszki. Dziecko zajmuje w nich miejsca 

"bezludne wyspy", spogląda raz w lewo, raz w prawo, wykonując skręt tułowia "wypatruje 

statku". 

• Wysepki - zabawa z elementem równowagi. 

Z folii samoprzylepnej rodzic wycina kółka i przykleja je w niewielkich odległościach - 

"kamienie wystające z rzeki". Dziecko przechodzi na drugi brzeg po kamieniach. Stara się nie 

stanąć poza kółkiem. 

 

13. Rymowanka - pokazywanka ,,Jedna głowa i dwie nogi’’- dziecko pokazuje wymieniane 

części ciała 

Jedną głowę ,jeden nosek, jedną buzię mam 

I dwie ręce i dwie nogi, maszeruję sam 

Tup- 3 x 

 

Mam dwa oczka i dwa uszka, dwa kolanka mam 



Jedną szyję ,jeden brzuszek i na brzuszku gram 

Bam- 3x 

Jedno czoło , jedną brodę, jedne plecki mam                                                

Dużo włosów , dużo zębów 

I języczek mam  

La- 3x 

 

14. Widowisko bajkowe ,,Calineczka’’ 
https://www.youtube.com/watch?v=r_2VJKlCNNw&feature=share&fbclid=IwAR2WCWb9RakKPi3b

YxAXRw4OpHWRiQnJzvDeGDKNaw7gcHQz6t4yYWn6His 

 

15. Bajkowisko ,,Cudaczek Wyśmiewaczek’’ 
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Xe3B8tGjKXE&fbclid=IwAR2WCWb9RakKP

i3bYxAXRw4OpHWRiQnJzvDeGDKNaw7gcHQz6t4yYWn6His&app=desktop 

 

16. Kolory – nauka z Mądrą Sówką 
https://www.youtube.com/watch?v=L1fDvaArTNs 

 

17. Gry i zabawy online – kolorowanki i puzzle 
https://www.alexander.com.pl/gry-online/?g=kolor 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 





Dodatkowo: 
 

• Medal dla super mamy i taty – dziecko wycina medal i wręcza rodzicom 

 

 

        
 

 

                  POWODZENIA !!! 


