
Temat kompleksowy od 25.05.2020- 29.05.2020 Święto Rodziny 

 
Poniedziałek 25.05.2020r. 
Zabawa ruchowa przy muzyce ,,Powitanie'' 
https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 
 
1. Co to jest Rodzina? 
Wysłuchajcie wiersza, czy wszystko już wiecie? 
„Moja rodzina” (B. Forma) 
Moja rodzina to ja, mama, tata. 
Mam też siostrę Alę i młodszego brata 
Siostra jest wysoka, czarne włosy ma, 
a braciszek mały skończył latka dwa. 
Wspólne zabawy, wspólne spacery. 
Zimą na narty latem rowery. 
Czas wolny zawsze razem spędzamy, 
bardzo się mocno wszyscy kochamy. 
 
Co to jest Rodzina? 
Z ilu osób składa się Twoja Rodzina? 
Jaka jest Twoja mama? 
Jaki jest Twój tata? 
Czy masz rodzeństwo, jakie ono jest? 

 



2. Nauka piosenki Zozi ,,Dziękuję mamo, dziękuję tato'' 
https://www.youtube.com/watch?v=cRbMSMeqMz4&list=PLjiiAnh_iiHUOyUwJ6hU501tI2-

8MrQC0 

Zozi – „Dziękuje mamo, dziękuje tato” 
1.Uczyliście mnie chodzić, 
uczyliście mnie mówić, 
jak się zachowywać 
jak zwracać się do ludzi. 
Ja mogę na Was liczyć, 
wiem że mi pomożecie 
najlepszych mam rodziców 
na całym wielkim świecie. 
    Ref;Dziękuje mamo, dziękuje tato 
 za każdą zimę, za każde lato 
 dziękuje mamo, dziękuje tato 
 za to że macie dla mnie czas 
 bardzo kocham Was! 
2. A najpiękniejsze chwilę 
są kiedy mnie tulicie 
dajecie mi buziaki 
idziemy tak przez życie 
co mogę dla Was zrobić? 
jak mogę się odwdzięczyć? 
jesteście w moim sercu 
będziecie w mej pamięci 
 Ref: Dziękuje mamo, dziękuje tato… 

 
3. A teraz czas przygotować niespodziankę dla Rodziców na jutrzejszy dzień. 
- pierwszy upominek to korale dla mamy 
 potrzebne będą; makaron, koraliki, piórka, wstążka lub kolorowy sznurek, farby, pędzel. 
Masz już wszystko? Teraz nawlekaj na sznurek korale lub makaron. Jeżeli masz makaron 
możesz go pomalować farbkami. 
Inspiracje 

https://www.youtube.com/watch?v=cRbMSMeqMz4&list=PLjiiAnh_iiHUOyUwJ6hU501tI2-8MrQC0
https://www.youtube.com/watch?v=cRbMSMeqMz4&list=PLjiiAnh_iiHUOyUwJ6hU501tI2-8MrQC0


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- teraz 

upominek dla taty-  to krawat z tektury 
Potrzebne będą; 
kolorowa kartka tekturowa, jeżeli nie masz to może być rysunkowa, kawałek sznurka lub 
gumki, farby, guziki, naklejki, wycinanki, koraliki. 
A teraz do pracy. Możesz wyciąć krawat według swojego pomysłu lub użyć wzorów, które 
dołączam i ozdobić tak jak chcesz. Następnie zrobić dziurki w górnej części krawata i 
przewlec sznurek lub gumkę. Gotowe!!! 
Inspiracje i szablony. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 



Karty pracy 
6 latki 24 a, b 
5 latki 22 a, b 
4 latki poniżej 

 



Wtorek 26.05.2020r. 
1.Nauka piosenki Zozi ,,Dziękuję mamo, dziękuję tato'' 
https://www.youtube.com/watch?v=cRbMSMeqMz4&list=PLjiiAnh_iiHUOyUwJ6hU501tI2-
8MrQC0 

 
Zabawa paluszkowa Moja rodzina 
W moim domu mieszka mama, (Pokazujemy kciuk). 
W moim domu mieszka tata. (Pokazujemy palec wskazujący). 
Razem z nami mieszka siostra. (Pokazujemy palec środkowy). 
W domu mam starszego brata. (Pokazujemy palec serdeczny). 
A najmłodszy jestem ja, (Pokazujemy palec mały). 
Każdy mnie tu dobrze zna! (Machamy dłonią). 
 
Teraz posłuchajcie piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

 
To prawda Rodzice to nie roboty więc proszę posprzątajcie swoje zabawki. 
    Zabawki ułożone ?              BRAWO!!! 
 
 

Ćwiczenia gimnastyczne – Akademia Malucha – Ruletka 
  https://wordwall.net/pl/resource/1363511/zaj%C4%99cia-ruchowe/%C4%87wiczenia-akademia-

malucha-?ref=embed-iframe 

  

 

Zabawa ruchowa przy piosence ,,Rodzina palców'' 
https://www.youtube.com/watch?v=IBGFIvURoQw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cRbMSMeqMz4&list=PLjiiAnh_iiHUOyUwJ6hU501tI2-8MrQC0
https://www.youtube.com/watch?v=cRbMSMeqMz4&list=PLjiiAnh_iiHUOyUwJ6hU501tI2-8MrQC0
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
https://wordwall.net/pl/resource/1363511/zajęcia-ruchowe/ćwiczenia-akademia-malucha-?ref=embed-iframe
https://wordwall.net/pl/resource/1363511/zajęcia-ruchowe/ćwiczenia-akademia-malucha-?ref=embed-iframe
https://www.youtube.com/watch?v=IBGFIvURoQw


Karty pracy 
6 latki 25 a, b 
5 latki 23 a, b 
4 latki poniżej 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 



Środa 27.05.20r. 
 
1. Wysłuchajcie opowiadania Agnieszki Galica  ,,Na co komu rodzeństwo'' 
Kuba przyszedł dziś do przedszkola z zachmurzoną miną. 
– Nie było cię wczoraj ani przedwczoraj – zawołał Bartek. 
– Nudziłem się bez ciebie, chodź się bawić. 
– Nie chce mi się – mruknął Kuba. 
– O, widzę, że coś niedobrego się dzieje – powiedziała pani Halinka. 
– Co to za markotna mina? 
– Dlaczego cię nie było tak długo? – dopytywała Jaga. 
– Bo…, bo moja mama była w szpitalu – odpowiedział Kuba. 
– Ale wcale nie była chora, tylko,tylko… urodził mi się brat. 
– Fajnie, ja też mam brata – wtrącił się Leon. 
– Wcale nie fajnie, bo jeszcze jest siostra – ze złością odparł Kuba. 
– A ja mam siostrę, chodzi do maluchów w naszym przedszkolu – oznajmiła Asia. 
– I co z tego – rozzłościł się Kuba. 
– Wcale mi się to nie podoba i nic nie będę już mówił!Pani Halinka wzięła Kubę za rękę,   
przytuliła i powiedziała: – Kubusiu, gratulacje, zostałeś teraz najstarszym bratem w 
rodzinie. 
– Jak to? Jakim bratem? – dopytywały dzieci. 
– W rodzinie Kuby urodziły się bliźnięta, braciszek i siostrzyczka, to wspaniale wydarzenie 
– tłumaczyła pani – a Kuba teraz jest najstarszy z rodzeństwa. 
– Ale ja chciałem mieć tylko brata i tylko starszego, żeby z nim grać w nogę – tłumaczył 
Kuba. 
– I wcale mi się to wszystko nie podoba. Do tego ten brat jest taki mały i łysy, a siostry to 
wcale nie potrzebuję. Na dodatek ciągle płaczą, a mama nie ma czasu i dziś do 
przedszkola przyprowadziła mnie pani sąsiadka – i Kuba rozpłakał się. 
– A my tu wszyscy na ciebie czekaliśmy – uśmiechnęła się pani. 
– Tu masz swoich kolegów i koleżanki, a w domu… 
– A w domu co? – pochlipywał Kuba. 
– A w domu masz dużą, nową rodzinę – tłumaczyła pani. 
– Ty to naprawdę masz szczęście, od razu i brata, i siostrę. Będzie u was bardzo wesoło. 
– Ja już dawno prosiłam mamę, żeby urodziła mi siostrę – powiedziała cicho Jaga – ale 
mama ma się dopiero zastanowić. 
– Jak urodził się mój brat – przekrzykiwał Jagę Maciek – to on też był taki mały i albo spał, 
albo wrzeszczał. A teraz jest już większy i zawsze się z nim bawię, jak wracam z 
przedszkola. 
– Każdy przecież był kiedyś mały – uśmiechała się pani a teraz, proszę, wszyscy duzi. 
Nie martw się Kuba, twoje bliźniaki też szybko urosną. Rozmowie dzieci przysłuchiwały się 
Wędrowniczki, które siedziały w swoim schowanku. Zdziwione, nastawiały swoje puchate 
uszy. 
– Hej, ja nawet nie umiem policzyć, czy więcej mam braci czy sióstr – krzyknął Gagatek 
i wyskoczył spod podłogi. Za nim wygramoliła się cała paczka Wędrowniczków. 
– Oczywiście, że braci jest więcej – napuszył się Puszatek. 
– Ja tam liczyłam kiedyś – odezwała się Wędrowniczka Figa. 
– Myślę, że mam tyle samo sióstr i tyle samo braci, a najważniejsze, że jest nam razem 
dobrze i wesoło. 
– Bo to jest nasza, wesoła ro-dzin-ka – wykrzyknął Puszatek – i wszystkich was bardzo 
kocham! Wszyscy na to się uśmiechnęli, nawet Kuba. 
– Jak będzie ładna pogoda – powiedział – to mama obiecała, że przyjedzie po mnie z 
bliźniakami. Wtedy wszyscy je zobaczycie. 
 



Dlaczego Kubie nic się nie chciało? 
Dlaczego nie podobało mu się jego rodzeństwo? 
Dlaczego pani Halinka powiedziała Kubie, że ma szczęście? 
Jak na sytuację w przedszkolu zareagowały Wędrowniczki? 
Dlaczego fajnie jest mieć rodzeństwo? 
 
 
Teraz kończenie rozpoczętych zdań „Członkowie rodziny”. 
- Mama i tata to moi ……………rodzice , podaj imiona 

-Ja dla swojej mamy jestem ……córką/synem 

- Ja dla swojego taty jestem ……córką/synem 

- Mama mojej mamy to moja ……babcia, podaj imię 

- Tata mojej mamy to mój ………dziadek, podaj imię 

- Mama mojego taty to moja ……babcia, podaj imię 

- Tata mojego taty to mój ………dziadek, podaj imię 

- Ja dla mojej babci i dziadka jestem ……wnuczką /wnuczkiem 

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

Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime - Śpiewające Brzdące 

1. Usiądź mamo przy mnie blisko 
I posłuchaj tych słów, 
Ty z pewnością znasz to wszystko, 
Jednak powiem to znów. 
 
Ref. Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 
 
2. Popatrz mamo w moje oczy 
Ujrzysz w nich miłość mą. 
Nawet bardzo późno w nocy 
Śpiewać będę Ci to. 
 
Ref. Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

 Zabawa ruchowo – muzyczna ,,Muzyczny krok'' 
https://www.youtube.com/watch?v=EFJlIpENH9g 
 
Karty pracy 

6 latki 26 a, b 
5 latki 24 a, b 
4 latki poniżej 

 

 

 

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


Pomyśl jak ułożyć brakujące elementy 
aby się nie powtarzały w małych prostokątach. 

 



Czwartek 28.05.20r. 

1.Zabawy matematyczne – link i potrzebne materiały Materiały do zadań możesz zrobić 
sam wg wzoru i użyć nakrętki lub guziki 

https://www.youtube.com/watch?v=3aK8gWNWQNo 

Ułóż taki sam lód jak dziewczynka, tyle ile wskazuje liczba, ile jest kropek 

pierwsze zadanie 



 

-

drugie zadanie  Ułóż gąsienice Elz; 

  tak samo jak wskazuje rytm 

 według ilości kropek 

 układamy według cyfr 



 

- trzecie zadanie - układanie kół w kwadracie 

 według wzoru 



 nie mogą się powtarzać kolory w kolumnach i rzędach 

 

 

 

 



 

 



 

 

Łamigłówki dla dzieci online 

https://www.youtube.com/watch?v=_UOw-oSrPvE 

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

 

Już umiesz zaśpiewać rodzicom piosenkę? Powtórz ją. 

,Dziękuję mamo, dziękuję tato'' 
https://www.youtube.com/watch?v=cRbMSMeqMz4&list=PLjiiAnh_iiHUOyUwJ6hU501tI2-
8MrQC0 

 

Teraz mam dla Was propozycję kulinarną na słodko – KRUCHE CIASTECZKA 

MAŚLANE 

Poproście aby mama przygotowała Wam produkty 

300g mąki pszennej   

https://www.youtube.com/watch?v=_UOw-oSrPvE
https://www.youtube.com/watch?v=XOQOvgZqKeQ
https://www.youtube.com/watch?v=cRbMSMeqMz4&list=PLjiiAnh_iiHUOyUwJ6hU501tI2-8MrQC0
https://www.youtube.com/watch?v=cRbMSMeqMz4&list=PLjiiAnh_iiHUOyUwJ6hU501tI2-8MrQC0


150 g masła, zimnego   

70 g cukru pudru    

1 jajko (rozmiar M), zimne  

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia    

szczypta soli   

 

Przygotowanie 

Do miski przełożyć mąkę (lub mąkę z kakao w wersji kakaowej), pokrojone na małe 
kawałki zimne masło, cukier puder, jajko, proszek do pieczenia i szczyptę soli. Zagnieść 
na jednolitą masę ręką lub robotem kuchennym. Z ciasta uformować kulę, lekko ją 
spłaszczyć i owinąć w folię spożywczą. Wstawić do lodówki na co najmniej 1 godzinę. 
Schłodzone ciasto krótko zagnieść i rozwałkować na posypanym mąką blacie na grubość 
ok. 5 mm. 

Z ciasta wykrawać dowolne kształty foremką i układać je w odstępach na blasze wyłożonej 
papierem do pieczenia. (Wychodzą 3 blachy ciasteczek).Piec jedną blachę po drugiej, w 
nagrzanym piekarniku ok. 12 minut w temperaturze 180°C, grzałka góra- dół do lekkiego 
zarumienienia (wszystkie czynności związane z obsługą piekarnika wykonują rodzice!). 
Po upieczeniu ciastka pozostawić do ostygnięcia. 

A teraz zjeść razem z Rodzicami  SMACZNEGO!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Karty pracy 
6 latki 27 a, b 
5 latki karta poniżej 
4 latki karta poniżej 



 



Piątek 29.05.20r. 

1.Moja rodzina” – rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmüller. 

Mamy wspólną mamę 
i wspólnego tatę. 
To jest moja…, 
ja jestem jej… (siostra, brat) 
 
Kocha swoje dziecko 
najbardziej na świecie, 
Kto to taki? Na pewno 
wszyscy dobrze wiecie. (mama, tata) 
 
 

 
Chociaż jest dorosły, 
po kałużach brodzi, 
turla się po trawie, 
z dziećmi to uchodzi. (tata) 
 
 
Mama z tatą, 
babcia z dziadkiem, 
ciocia z wujkiem 
na dokładkę. 
Jeszcze kuzyn i kuzynka 
– oto cała 
ma… (rodzinka) 

 

 
Czy jest drewniany, 
czy murowany, 
ważne, by każdy 
był w nim kochany. (dom) 
 
 

 
 
Nie każdy jest siwy, 
nie każdy wąsaty, 
lecz każdy jest tatą 
mamy albo taty. (dziadek) 
 
 
 
 
 
 
Jak my nazywamy, 
mamę naszej mamy? (babcia) 
 



 
Karty pracy 
6 latki 28 a, b 
5 latki karty poniżej 
4 latki karty poniżej 

 

 



 

Przerysuj wzory 

 

 

 



 



Serduszko dla mamy i taty 

 



 

 

Poczytamy razem. 

 

 

Na zakończenie mała gimnastyka ,, Głowa, ramiona, kolana pięty'' 

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E 

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E

