
TEMAT KOMPLEKSOWY: DLA MAMY 

PONIEDZIAŁEK 25.05.2020 

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr XVIII według Wlaźnik 

- Zabawa: „Powódź”. Dzieci biegają, na zawołanie Powodź – przyklejają się do 

ściany i stoją w bezruchu. Na zawołanie Bezpiecznie znowu biegają. 

- Ćwiczenie ramion: Siad skrzyżny, ramiona w bok. Dwa lekkie uderzenia 

palcami o podłogę, dwa klaśnięcia nad głową. 

- Ćwiczenia tułowia - skłony w przód: Siad klęczny, skłon tułowia w dół i 

dotkniecie czołem kolan. Powoli wyprost i ustawienie głowy prosto. 

- Czworakowanie: Marsz na czworakach, (ale nie na kolanach), a na sygnał: koci 

grzbiet (wyprost nóg i rąk z lekkim uniesieniem bioder) 

- Ćwiczenie równowagi: Dzieci stoją na jednej nodze i pokazują wolną nogą 

siane przed sobą, za sobą i z boku. Nie zapomnieć o zmianie nogi. 

- Podskoki rozkroczno-zwarte: Pajac skacze. 

https://youtu.be/QxzyN9AlsJg 

Marsz przy śpiewie piosenki: „W zieleni łąka majowa” 

 

Wprowadzenie piosenki do nauki: „Jesteś mamo skarbem mym”  

https://youtu.be/RvHfN-4Va4g 
 

• Oglądanie reprodukcji dzieł malarskich 

 

 
Obraz Stanisława Wyspiańskiego Macierzyństwo, technika pastelowa 1905 

 

https://youtu.be/QxzyN9AlsJg
https://youtu.be/RvHfN-4Va4g


 
Obraz Stanisława Wyspiańskiego Macierzyństwo, technika pastelowa, 1904 

 

• Rymowanka: Mamusiu kochana, weź mnie na kolana.  

     Powiem Ci do uszka, że cię kocham z całego serduszka! 

Zachęcenie dzieci do wypowiadania się na temat mam na reprodukcjach.  

Co znaczy słowo portret? Przeglądanie fotografii z rodzinnego albumu. 

 



• Zabawa ruchowa: „Fantazja z mamą” do muzyki (osłuchanie z melodią nowo 

wprowadzonej piosenki) 

Na pauzę dzieci zatrzymują się i wykonują dowolną pozę. Mogą powiedzieć, 

gdzie w wyobraźni wybrały się a mamą. 

https://youtu.be/SaTtm_Xo9U8 

Piosenka: „Jesteś mamo skarbem mym” - wersja instrumentalna 

 

• Malowanie farbami lub rysowanie kredkami pastelowymi:  

„Portret mamy”, poprzedzone zabawą: „Malujemy w powietrzu”. Dziecko 

razem z rodzicami rysuje w powietrzu. Dorosły podpowiada dzieciom kolejne 

etapy rysowania portretu, np. najpierw okrągła głowa, potem oczy, brwi, nos, 

usta, uszy, kolor włosów. Zadaje pytania pomocnicze, np. Czy mama nosi 

okulary? Czy mama woli sukienkę, czy spódniczkę? Czy tata przynosi mamie 

kwiaty, czy czekoladki, a może kupi tort? 

Dla każdego dziecka biała kartka z bloku technicznego oraz słuchanie muzyki 

W czasie, gdy dziecko maluje, osłuchuje się z nową piosenką. 

https://youtu.be/RvHfN-4Va4g 

Piosenka: „Jesteś mamo skarbem mym” - wersja wokalno-instrumentalna 

 

• Wiersz Jadwigi Koczanowskiej: „ Mama i tata” 

 

Kochana Mamo, Kochany Tato,  

Dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,  

Że nas kochacie, że o nas dbacie  

I wszystkie psoty nam wybaczacie.  

 

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.  

 

Jaki wydaje się świat, gdy obok są mama i tata?  Za co dzieci w wierszu chcą 

podziękować swoim rodzicom? Nauka powtarzającej się części wiersza oraz 

składania życzeń własnymi słowami z okazji Dnia Matki. 

https://youtu.be/SaTtm_Xo9U8
https://youtu.be/RvHfN-4Va4g


 

• Ćwiczenia oddechowe: „Pachnące kwiaty” w zabawie przy muzyce:  

„Jesteś mamo skarbem mym” – wersja wokalno-instrumentalna 

https://youtu.be/RvHfN-4Va4g 

Dzieci swobodnie maszerują w określonym kierunku, w rytmie piosenki.  

Na przerwę w muzyce zatrzymują się i naśladują wąchanie kwiatów, wciągając 

powietrze nosem i wypuszczając ustami.  

 

• Zabawa w kończenie zdań: „Świat oczami dziecka” 
Poniższe zdania czyta tata lub mama. 

Moja mama jest najlepsza na świecie, bo...  

Moja mama najbardziej cieszy się, gdy… 

Moja mam nie lubi, gdy… 

Moja mama uwielbia… 

Moja mam złości się gdy ja … 

Moja mam jest smutna, gdy… 

Moja mam nie lubi, gdy tato… 

Tato, gdy chce rozweselić moją mamę to..” 

Ja, gdy chcę rozweselić moją mamę to…” 

 

• „Nauka piosenki w zabawie w „Echo”  

https://youtu.be/RvHfN-4Va4g 

Piosenka: „Jesteś mamo skarbem mym” – wersja wokalno-instrumentalna 

Po każdej wersie zrobić pauzę. Dzieci powtarzają wers, śpiewając bez muzyki. 

 

• Karta pracy „Nowe przygody Olka i Ady”, cz. 2, nr 53.  
Dzieci rysują krawat i apaszkę po śladzie, kolorują rysunki tak, by każdy miał inny kolor, 

mówią, komu można wręczyć w prezencie krawat, a komu – apaszkę. 

 

• Zabawa ruchowa do piosenki: „Osiem kratek” dziecka z mamą 

Potrzebna taśma malarska, aby przykleić na podłodze linie poziome i pionowe, 

które utworzą 16 kratek do skakania 

https://youtu.be/ptz7EDNmuag 

 

• KATECHEZA  

„Pozwólcie dzieciom przyjść do MNIE” 

Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 19,wers 14 

 

Dla każdego dziecka i dla mamy po 2 apaszki lub chusteczki higieniczne  

(można je przymocować do długich patyków jak w filmie) 

https://youtu.be/Ml7UwOOzR_o 

Udział dzieci w pięknym Nabożeństwie Majowym z tańcem z chusteczkami  

 

https://youtu.be/RvHfN-4Va4g
https://youtu.be/RvHfN-4Va4g
https://youtu.be/ptz7EDNmuag
https://youtu.be/Ml7UwOOzR_o


 
 

 

Na jakiej literce usiadł motylek? Jaki wyraz utworzyły literki? 

 

 

• Bajka: Makowa Panienka i kleks – wyraz mama   

https://youtu.be/-R-YbyT45N8 

 

      

https://youtu.be/-R-YbyT45N8


WTOREK 26.05.2020 

https://youtu.be/RvHfN-4Va4g 

Piosenka: „Jesteś mamo skarbem mym” - wersja wokalno-instrumentalna  

 

 
 

https://youtu.be/RvHfN-4Va4g


 



 



Rozmowa na temat opowiadania. Jak zachowywał się mały smok? Kto wpłynął 

na poprawę zachowania smoka? Czy znasz dziecko, które czasami zachowuje 

się jak ten smok? Co byś mu doradziła? Jak byś z nim porozmawiał? 

 

 
 

Rozmowa na temat dziecka z wiersza. Czy dobrze się zachowywał? Za co 

powinien przeprosić swoja mamę, za co jej podziękować? Czy dziecko 

postanowiło, że będzie starało się być bardziej samodzielne? 

Jaki chciałbyś być dla swojej mamy? Co zrobić, aby się uśmiechała? 



 Wiersz „Matki dłonie” Stanisława Grabowskiego 

Matki dłonie 

są domem 

bez drzwi i okien. 

 

Na mojej głowie 

daszek z jej palców - 

to wszystko. 

 

Szept mamy 

nade mną: 

"Kochaj ludzi". 

 

W tym domu 

nie boję się 

żadnej burzy. 

 

 

Propozycje laurek dla MAMY: 

Z serduszek. 

 
 

https://youtu.be/otjMhpZvKQ0   

Z kółek. 

https://youtu.be/hnBEEi-CLMI  

Z wyciętych pasków 

 

https://youtu.be/otjMhpZvKQ0
https://youtu.be/hnBEEi-CLMI


 

Wyprawka, karta nr 26, klej, nożyczki.  
Przygotowanie dla mamy niespodzianki – kwiatka.  

Dzieci wycinają z karty wszystkie zaznaczone konturem kolorowe paski i kształty, składają 

i sklejają zgodnie z instrukcją.  

 

• Śpiew piosenek:  

https://youtu.be/s95YisoLf0g  piosenka „W zieleni łąka majowa” 

https://youtu.be/RvHfN-4Va4g „Jesteś mamo skarbem mym” – wersja wokalno-

instrumentalna 

 

• Taniec z chusteczkami dla MAMY do piosenki dla mamy. 

 

• Instrumentacja wiersza Bożeny Formy; „Dla mamusi” 

 

Dla każdego dziecka potrzebny będzie instrument perkusyjny: trójkąt, 

drewienka, bębenek lub instrument muzyczny wykonany z butelek lub innych 

nieużytków (przykłady wykonania na kolejnej stronie) 

 

Tata recytuje wiersz i pełni jednocześnie rolę dyrygenta .  

Po pewnym czasie dzieci dołączają się do recytacji.  

 

Bukiet kwiatów zerwę dla mamy 

powiem wierszyk, pięknie zaśpiewam, 

potem razem pójdziemy do lasu, 

posłuchać, jak szumią drzewa. 

 

• Złożenie życzeń MAMIE przez dzieci oraz wręczenie kwiatka. 

Recytacja fragmentu wiersza: 

 

Kochana Mamo, Kochany Tato,  

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,  

że nas kochacie, że o nas dbacie  

i wszystkie psoty nam wybaczacie.  

 

• KATECHEZA 

https://youtu.be/DmF1RFVtUIw  

Eleni; „Dobra Matko” 

 

https://youtu.be/RvHfN-4Va4g


 



 



 
 

Wiersz „Robotek” Joanny Papuzińskiej 

Blacha, gwoździe, drut, śrubokręt i młotek. 

Co to będzie? 

Mały robot, Robotek. 

Dla kogo? 

No, nie dla mnie, 

ja go dam mojej mamie. 

Robotek co dzień o świcie 

nastawi dla wszystkich wodę na mycie, 

do sklepu zbiegnie na dół 

i zakupy zrobi do obiadu. 

Pozdejmuje kożuchy z mleka, 

szczypiorek drobno posieka, 

wyprasuje fartuszki, 

guzik przyszyje do bluzki. 

Ugotuje, pozmywa, sprzątnie, zrobi pranie, 

a mama będzie leżeć na tapczanie 

I książki czytać. 

Albo nas pytać: 

„Kochani, a może byśmy  … 

 

https://youtu.be/U5ctsUew6lg 

Kreskówka Balum Balum _ rower 

https://youtu.be/U5ctsUew6lg


ŚRODA 27.05.2020 

 

Zabawa ruchowa do wiersza: „Powódź”

 
 



Masażyk do wierszyka: 

 

 





 
 

 



• Słuchowisko; „ Jak nasza mama urządziła nam podróż samochodem” Joanny 

Papuzińskiej https://youtu.be/PROfbnnVa5o 

 

Na naszej ulicy mieszkali dwaj bracia, których wujek miał samochód. 

Zazdrościliśmy im okropnie, a oni puszyli się jak pawie, bo to nie byli dobrzy 

koledzy. Kiedy ten ich wujek przyjeżdżał i zostawiał samochód na ulicy, oni 

nikomu nie dawali się do niego nawet dotknąć. -Wynocha! - wołali. - 

Zabierajcie te brudne łapy! Wysmarujecie szyby. A potem wsiadali z wujkiem 

do samochodu i wujek obwoził ich naokoło miasta i wracał, wysadzał ich przed 

domem i jechał sobie dalej. A nam było okropnie żal. Któregoś dnia przyszliśmy 

do domu z ponurymi minami. - Mamo, my też chcemy mieć samochód. - Macie 

przecież samochód - powiedziała mama zdziwiona. - Wcale nie mamy! - 

zawołaliśmy chórem. - A czy to nie jest samochód? - zapytała mama, wskazując 

przez okno na podwórze. Stała tam nasza stara drewniana ciężarówka, w której 

woziliśmy się, kiedy jeszcze byliśmy mali. Czerwona ciężarówka. Ostatnio już 

nam się wcale nie chciało nią bawić. Obraziliśmy się o takie żarty. - E tam, taki 

samochód... – powiedzieliśmy tylko, ale nasz najmłodszy brat, który wszystko 

bierze na poważnie, zaczął tłumaczyć mamie: - My już nie chcemy samochodu 

do bawienia. My chcemy mieć samochód duży, prawdziwy. Ten jest za mały, 

żeby można było nim jeździć. - Za mały? To trzeba go powiększyć. - Mama 

poszła do pokoju i przyniosła wielką, szklaną popielniczkę tatusia. Tą 

popielniczką tata pozwalał nam się czasami bawić. Miała ona wypukłe dno i 

kiedy patrzyło się przez nie, wszystko się powiększało wszystko się wydawało o 

wiele większe niż naprawdę. Mama stanęła przy oknie i patrzyła na podwórko 

przez popielniczkę. To przysuwała ją blisko do oczu, to odsuwała dalej, aż 

wreszcie zapytała: - Taki wam odpowiada? Wyjrzeliśmy przez okno. Nasz 

czerwony samochód nie był drewnianą zabawką. Powiększył się. Był teraz 

prawdziwym samochodem. Nie jakąś wielką ciężarówką, oczywiście, ale 

furgonetką, taką jak nysa czy żuk, tylko że czerwoną. Drewniany kierowca 

obrócił teraz głowę i patrzył przez ramię na naszą mamę. - No to lećcie szybko 

na dół, który tam chce się przejechać! - zawołała mama. Zadudniło na schodach 

i już byliśmy na podwórku. Ja mocowałem się z klapą, mały już gramolił się do 

środka, a nasz najstarszy brat wybiegł za furtkę i zaczął z całej siły gwizdać na 

palcach. Zbiegli się już wszyscy nasi najlepsi koledzy. Gdy zobaczyli gotową do 

odjazdu furgonetkę, tak się zdziwili, że nie mogli powiedzieć ani słowa. Nasz 

najmłodszy brat stał już na platformie i wrzeszczał: - Nic nie gadać! Nic nie 

gadać, tylko wsiadać! Kiedy wszyscy siedzieliśmy w środku, mama kiwnęła 

głową drewnianemu kierowcy. Samochód ruszył. Przez pół godziny woził nas 

po uliczkach. Było wspaniale! Samochód pędził naprzód, drzewa przydrożne w 

tył, motor warczał, wiatr dmuchał, a nasz najmłodszy brat wyśpiewywał 

wniebogłosy z radości. Kiedy zajechaliśmy znów na podwórze, nasza mama 

stała w oknie i wciąż patrzyła na samochód poprzez popielnicę. - Nareszcie! - 

odetchnęła. - Już mi zupełnie zdrętwiały ręce. Odstawiła popielniczkę i nasz 

https://youtu.be/PROfbnnVa5o


samochód w tej sekundzie stał się taki sam mały, jak był przedtem. - Ciąg dalszy 

nastąpi jutro! - zawołała mama i poszła kończyć obiad. 

 

 Zabawa ruchowa z pokazywaniem do wiersza: „Auto”  

według Foreckiej-Waśko  

 

Dwa koła z tyłu, dwa koła z przodu, (pokazywanie kolejno nóg i rąk) 

Czterech kół trzeba do samochodu. 

Przyda się też piąte koło malę, (rysowanie na brzuchu koła) 

By w razie czego było na zmiane. 

 

Jedzie nam auto szybko i sprawnie, (szybkie chodzenie) 

Aż tu znienacka do dziury wpadnie! (przykucanie) 

Szybko opony napomnujemy (powolne podnoszenie się do pozycji pionowej) 

I w wielka podróż dalej jedziemy. (swobodne chodzenie) 

 

Jazda przez pola, jazda przez lasy. (rozglądanie się, ręka przyłożona do czoła) 

Stop! Czy już wszyscy zapieli pasy? (zatrzymanie się, pokazywanie zapinania 

pasów) 

Jeśli tak, zgodnie dalej jedziemy. (chodzenie) 

 

Oj, chyba zaraz w deszczu zmokniemy. (zakrywamy głowy dłońmi) 

Już wycieraczki suną po szybie, (unoszenie rąk w lewo, w prawo) 

Kropelki deszczu spływaja migiem!(pokazywanie padającego deszczu 

paluszkami z góry do dołu) 

 

I tak się kąpie samochód mały 

I dach, i szyby, bagażnik cały! (dotykanie kolejno głowy, twarzy i pleców) 

Tylko opony moczą się w błocie, (poruszanie stopami) 

Chyba im trzeba kupić kalosze! 

 

Wnet już słoneczko samochód suszy, (unoszenie rąk w górę) 

można wysiadać i pieszo ruszyć! (udawanie wysoadania z samochodu) 

Bo kiedy słonko, kiedy pogoda, (raźne chodzenie) 

piechotą chodzić – wielka wygoda! 

 

 

• Zabawy konstrukcyjne: „Domy i auta” 

- Budowanie domu dla rodziców z różnego rodzaju klocków.  

- Z tatą budowanie aut wyścigowych z klocków i nadmuchanych baloników, 

których nie wiążemy, bo będą napędem dla pojazdów. 

 

 



 
 

 

 Zabawa ruchowa z pokazywaniem do wierszyka: „ Spacer z rodzinką” H.P. 

 

Idzie mama na szpileczkach. (Idziemy na „ palcach”). 

Tuli brata w poduszeczkach. (Naśladujemy kołysanie bobaska). 

Idzie tata w sandałach. (Stawiamy duże kroki). 

Za nim biegnie siostra mała. (Stawiamy malutkie, ale szybkie kroki). 

A przed nimi biegnę ja. (Bieg w miejscu). 

By dogonić mego psa. (Czworakowanie z uniesionymi kolanami). 

Bo daleko hen przed nami. (Pokazujemy dłonią) 

Przebiegł kotek pod oknami. ((Czworakowanie z uniesionymi kolanami). 

Kotka woła babcia miła. ( Dłonie przykładamy do policzków). 

Bo tu myszkę zobaczyła. (Naśladujemy małą myszkę). 

Wraca wnet rodzinka cała: 

Pierwsza biegnie psina mała. (Czworakowanie z uniesionymi kolanami) 

A tuż za nią biegnę ja. (Bieg w miejscu). 

Bo już mam swojego psa. (Trzyma psa za smycz). 

Za mną biegnie siostra mała. (Stawiamy malutkie, ale szybkie kroki). 

Potem tata w swych sandałach. (Stawiamy duże kroki). 

Dalej mama na szpileczkach. (Idziemy na „ palcach”). 

Tuli brata w poduszeczkach. (Naśladujemy kołysanie bobaska). 

Myszka serek pochwyciła. (Dłonie na głowie).  

I do norki wnet wskoczyła. (Bieg w miejscu i skok). 

 

 PRACA PLASTYCZNA: „Moja rodzina” – rysowanie kredkami 



 Pomóż myszce odnaleźć drogę do jej przysmaku. 

 

 

 

 



 

Policz te figury. Dokończ rysować dom.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 „Rodzina z kurnika”. 

Popraw po przerywanej linii koła. Policz je. 

Z ilu trójkątów składa się kurczątko, z ilu kwoka, a z ilu kogut? 

Dorysuj tyle kurcząt, aby razem było ich tyle, ile masz palców u jednej ręki. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CZWARTEK 28.05.2020 

 

 Karta pracy „Nowe przygody Olka i Ady”, cz. 2, nr 54.  
Dzieci rysują w ramkach prezenty, jakie chciałyby wręczyć rodzicom (w niebieskiej ramce – 

prezent dla taty, a w czerwonej – dla mamy), odczytują wyrazy zapisane na bilecikach 

(z pomocą dorosłego), dotykają palcem kolejnych obrazków serc i nazywają ich kolory.  

 

 Wiersz; „Mama ciągle pracuje” 

Moja mama ciągle pracuje, 

pranie, zakupy- sto różnych spraw 

i zawsze bardzo jest zabiegana. 

Kochana mamo! Odpocząć czas! 

Pomagać ci będę mamo kochana, 

bądź zawsze zdrowa i roześmiana. 

Majowe kwiaty przyjmij w bukiecie. 

Niech żyją mamy na całym świecie! 
 

 Zabawa naśladowcza: „ Pomagam mamie” 

Dzieci wykonują dowolne improwizacje taneczne. Na przerwę w muzyce 

dzieci naśladują różne czynności, np.: odkurzanie, wycieranie kurzu, 

zmywanie naczyń, podlewanie kwiatów. 

 

 Piosenka: „Choć mam rączki małe” 

https://youtu.be/0FqM2MdOOs0 

 

Choć mam rączki małe 

i niewiele zrobię, 

pomogę mamusi, 

niech odpocznie sobie. 

 

Zamiotę izdebkę 

umyję garnuszki, 

niech się tu nie schodzą 

łakomczuszki – muszki. 

 

I braciszka uśpię 

w białej kolebusi. 

Chociaż w tym pomogę 

kochanej mamusi. 

 

 Pomaganie mamie w sprzątaniu, podobnie jak w piosence 

https://youtu.be/0FqM2MdOOs0


 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Rzeczy po prawej stronie zostały wykonane dzięki narzędziom po lewej stronie. 

Dopasuj je do siebie, łącząc liniami w pary. Pomysł, które z tych rzeczy 

wykonała mama, a które tata. 

 



 
 

 Wiersz: „Niezapominajki” Bronisława Ostrowska 

Niezapominajki  

to są kwiatki z bajki! 

Rosną nad potoczkiem, 

Patrzą żabim oczkiem. 

 

Gdy się płynie łódką, 

Śmieją się cichutko 

I szepcą mi skromnie: 

„Nie zapomnij o mnie”. 

 

 



 

Kwiatek dla kochanej mamy 

 
Połącz kolejno kropeczki 



  
 

 

Dokończ rysować słonecznik dla mamy 
 

 

 

 



 Zagadki o zawodach: 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

 Wiersz Salach „Tata jest…” 

Tata Olka jest kucharzem,  

tata Ani – marynarzem,  

tata Krysi dobrze piecze,  

tata Tomka ludzi leczy,  

tata Zosi trudy znosi,  

tata Werki topi serki,  

tata Kuby szelki gubi,  

tata Iwony sprzedaje balony,  

tata Marty lubi żarty.  

A mój kochany tatulek,  

tatulek kochany,  

wcale nie może żyć bez mojej miłej mamy.  

 

Jakie zawody wykonywali ojcowie w wierszu? Czy gubienie szelek to zawód? 

Skoro tata Marty lubi żarty, to jaki zawód mógłby wykonywać? Jakie zawody 

wykonują twoi rodzice.  

 

 Zabawa dydaktyczna: „Prawda czy fałsz?” 

Każde dziecko przygotowuje 2 minki: smutną i wesołą. Następnie może je 

wyciąć i przykleić na patyczkach lub grubym pasku z tektury. 

Dorosły mówi zdania dotyczące różnych zawodów. 

Dzieci podnoszą do góry minkę wesołą, jeśli zdanie jest prawdziwe  

lub minkę smutną, jeśli zdanie jest fałszywe.  

Przykłady zdań:   

Strażak gasi pożary.  

Fryzjer sprzedaje w sklepie.  

Kelner przynosi zamówienie.  

Kucharz leczy ludzi. Piekarz piecze chleb. 

 

• Zabawa dydaktyczna: „Z czarodziejskiego worka” 

- Rozpoznawanie przedmiotów po dotyku 

- Rozpoznawanie zawodu po przedmiotach  

Przygotować worek oraz przedmioty, które umieszczamy w worku (np. taca, 

grzebień, garnek, termometr, piłka, okulary, kluczyki do samochodu i inne). 

Dziecko ma zasłonięte chustą oczy, wyciąga z worka po jednym przedmiocie i 

próbuje odgadnąć bez patrzenia co to za przedmiot. Następnie odsłaniamy mu 

oczy i próbuje powiedzieć, do jakiego zawodu będzie przydatny ten rekwizyt. 

 

Przykłady: taca – kelner, grzebień – fryzjerka, garnek – kucharz, termometr –  

pielęgniarka itp. 

 



 
 

Spróbuj policzyć ile jest kubków, a ile szklanek bez ucha. Czego jest więcej?  

Pokoloruj kubki na niebiesko, a szklanki na żółto. 



 
Idzie kominiarz po drabinie, po drabinie, po drabinie. 

Fiku, miku już w kominie jest. 

 



 

• Zabawy na świeżym powietrzu   

Zabawa ruchowa: „ Tato, tato, ile kroków do domu?”  

Dzieci stają na wyznaczonej linii. Naprzeciwko nich ustawia się tata. Dzieci 

wołają: Tato, tato, ile kroków do domu? Tata mówi, np.: Dwa kroki. Dzieci 

przemieszczają się w stronę taty, wykonując dwa kroki. Liczą głośno kroki. 

Zabawa kończy się, kiedy dzieci dojdą do taty. Dziecko, które bez błędu policzy 

kroki może przyjąć role taty. Jeżeli się pomyli wraca na start i liczy od nowa. 

 

Zabawa z piłką: „Z czym się kojarzy?” 

Dorosły  rzuca piłkę do dziecka i wypowiada nazwę dowolnego zawodu. 

Dziecko, które chwyta piłkę, wymienia przedmiot kojarzący się mu z tym 

zawodem, np. kierowca – kierownica, kucharz – garnek itp. W razie potrzeby 

dorosły pomaga – opisuje przedmioty.  

 

• Wiersza Krystyny Datkun-Czerniak: „ Szczęście” 

 

Szczęście to: – uśmiech taty i mamy,  

– spadające z drzew kasztany,  

– zimne lody w gorący czas,  

– udany rysunek,  

– i gdy ktoś pochwali nas.  

Szczęście to wszystko, co jest dokoła:  

ludzie, drzewa, przedszkole i szkoła.  

Szczęście mam – gdy nie jestem sam!  

Szczęście, że jestem tu – na ziemi,  

pomiędzy ludźmi bliskimi.  

 

Kiedy mama się śmieje? Co śmieszy mojego tatę?  

Kiedy śmieje się bat, siostra? A kiedy ja? Co oznacza śmiech.  

Co to jest szczęście? Co dla dziecka jest szczęściem? Kto jest dla dziecka 

najbliższą osobą?  

 

• Zabawa rozwijająca umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi – 

Z czego ucieszy się mama, a z czego – tata?  

Mój tata bardzo lubi, kiedy… i turla piłkę do wybranego dziecka. Dziecko 

chwyta piłkę, powtarza początek zdania i kończy je zgodnie ze swoimi 

wyobrażeniami. Następnie turla piłkę z powrotem do N. N. kontynuuje zabawę. 

Pyta dzieci o ich mamy. Przykłady: − Moja mama cieszy się, gdy jej pomagam.  

 

• Karta pracy „Nowe przygody Olka i Ady”, cz. 2, nr 55.  
Dzieci oglądają obrazki, mówią, co robią Olek i Ada z rodzicami, opowiadają, jak spędzają 

wspólne chwile z rodziną. Kończą kolorować rysunki serc według wzoru (rytmu) z karty 54 



 



 

PIĄTEK 29.05.2020 

 Wiersz: „Przed śniadaniem” Wanda Grodzieńska 

Z talerzyka rogal zmyka. 

A na kuchni mleko kipi. 

I tak syczy: „Jeśli łaska 

Zabierajcie stąd brudaska – 

Nie chcę, by mnie brudas wypił”. 

Kto się nie mył przed śniadaniem 

Ten śniadania nie dostanie. 

 

 Piosenka: „Myj ręce” Śpiewające Brzdące - JAK  BDAM O ZDROWIE  

https://youtu.be/NSzwTFmnUb4 

 

 Rymowanka: 

Łyżka, nożyk i śliniaczek,  

je śniadanie niemowlaczek. 

Na śliniaczku misie siedzą,  

pewnie też śniadanie jedzą. 

 

 Wiersz: „Nakryjemy do stołu” B.C. 

Nauka nakrywania do stołu. Potrzebne: talerz płaski i głęboki oraz sztućce. 

Na płaskim talerzu, niech głęboki stanie!  

W głębokim pachnie zupa, na płaskim drugie danie.  

Z lewej strony talerzy widelec zęby szczerzy! 

Z prawej czeka łyżka i nóż… 

Smacznego. Jedzmy już! 

 

 Wiersz: „Łyżka i widelec” Tadeusz Śliwiak  

Potrzebne będą: dużą łyżka, widelec 

Siostra łyżka, 

Brat widelec - 

Ona gruba,  

On chudzielec. Nie przybywał nic na wadze. 

Rzekła łyżka: 

- Ja ci radzę, zupki jedz, bo z zup się tyje. 

Popatrz, jaką ty masz szyję! 

Wszystkie Ci wystają kości. 

Długo tak zamierzasz pościć? 

- Nie chcę zup, bo ich nie znoszę. 

Jedz je sama, bardzo proszę! 

Dość już tego mam gadania. 

Ja jem tylko drugie dania. 

https://youtu.be/NSzwTFmnUb4


 Inscenizacja: „Kłopoty łyżki” Wanda Chotomska 
 

Mama czyta tekst i operuje łyżką. Dziecko operuje kolejno 6 łyżeczkami.  

Nauka liczenia do 6 oraz liczebników porządkowych. W inscenizacji może 

pomagać rodzeństwo. 

 

MAMA ŁYŻKA: Wita was Łyżka! 

ŁYŻECZKI: Oraz Łyżeczki! To nasza mama. 

 

MAMA ŁYŻKA: A to córeczki. 

List wam przeczytam(rozwija rulon z listem): 

,,Ja, wuj-widelec, 

mam urodziny w przyszłą niedzielę. 

I uroczyście na urodziny 

zapraszam wszystkich członków rodziny!”. 

ŁYŻECZKI: Któż go odwiedzi? 

 

MAMA ŁYŻKA: Wazowa łyżka, 

bo to jest nasza krewna dość bliska, 

różne kopystki, widelce, noże...... . 

ŁYŻECZKI: My też mamusiu? 

 

MAMA ŁYŻKA: Nie wiem, być może.... . 

Wpierw muszę sprawdzić, moje kochane, 

czy nie jesteście źle wychowane. 

Czy ja się wstydu przez was nie najem? 

ŁYŻECZKA I: Przecież my znamy dobre zwyczaje!. 

ŁYŻECZKA II: Zaraz możemy mamie powiedzieć, 

czego nie robi się przy obiedzie. 

ŁYŻECZKA III: Nie wolno robić plam na obrusie, 

bo każda plama martwi mamusię. 

ŁYŻECZKA IV: Nie wolno z nikim zaczynać bójek, 

bo to mamusię też denerwuje. 

 

MAMA ŁYŻKA: A gdy spodeczek zacznie lub nóż?. 

ŁYŻECZKA IV: To się odsunę od nich i już. 

ŁYŻECZKA V: Grzeczna łyżeczka się nie odważy 

sięgać do mięsa ani do warzyw. 

 

MAMA ŁYŻKA: A po co sięga? Wiesz, po co? 

ŁYŻECZKA VI: Wiem! 

Dla nas jest cukier, kompot i krem, 

kisiel i ciastka....... . 



MAMA ŁYŻKA: Ale nie kruche. 

ŁYŻECZKA VI: Herbata, mleko.. 

 

MAMA ŁYŻKA: Nawet z kożuchem. 

ŁYŻECZKA I: Nie wolno skrobać po dnie talerza 

ŁYŻECZKA II: I nie wypada w szklankę uderzać. 

ŁYŻECZKA III: A ja wiem dobrze, że nie wypada 

skakać po stole i pod stół wpadać. 

 

MAMA ŁYŻKA: A gdybyś wpadła? 

ŁYŻECZKA III: Burę dostanę. Zmyjesz mi głowę. 

Mama Łyżka: A jak? 

ŁYŻECZKA III: Pod kranem. 

 

MAMA ŁYŻKA: Mili widzowie, przyznacie sami, 

że moje córki zdały egzamin. 

ŁYŻECZKI RAZEM: Zawsze tak będzie! 

 

MAMA ŁYŻKA: Nie mam pewności. 

ŁYŻECZKI RAZEM: My przypomnimy im o grzeczności, 

bo my umiemy już ładnie jeść. 

 

MAMA ŁYŻKA: Bardzo dziękuję. Żegnam was! 

ŁYŻECZKI: Część!  

 

https://youtu.be/FlcjAVLuucc 

Nauka liczebników porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty... 

 

https://youtu.be/dUYhFXsJQvg 

Dla chętnych: nauka cyferek i literek w zabawie z łyżkami plastikowymi 

 

 

 Inscenizacja: „Teatrzyk na stole” Wandy Chotomskiej 
 

Tata czyta tekst i operuje nożem i widelcem. Natomiast dziecko pomaga, 

operując łyżką i łyżeczkami. Może oczywiście pomagać rodzeństwo. 

 

MAMA ŁYŻKA: Pierwsza pojawiam się na stole 

i główną rolę gram w rosole, 

a gdy się skończy moja praca, 

gdy zupa jest zjedzona już, 

do kuchni na talerzu wracam. 

(Ręka kładzie ŁYŻKĘ na talerzu i zabiera talerz ze stołu) 

https://youtu.be/FlcjAVLuucc
https://youtu.be/dUYhFXsJQvg


 

NÓŻ I WIDELEC: Czas na Widelec i na Nóż! 

(Nad płaskim talerzem pojawiają się dwie ręce – prawa i lewa. Manipulują 

nożem i widelcem, naśladując jedzenie drugiego dania) 

 

NÓŻ: Weź mnie w prawą rękę! 

WIDELEC: Weź mnie w lewą rękę! 

NÓŻ I WIDELEC: Będą obie ręce miały z nas wyrękę. 

Spełnimy na piątkę bojowe zadanie. 

Zmieciemy z talerza całe drugie danie! 

(Ręce kładą nóż i widelec na talerz, zabierają talerz ze stołu, stawiają 

kompotierkę. Prawa ręka trzyma deserową łyżeczkę). 

 

ŁYŻECZKA: Teraz nadeszła moja kolej, 

bo deser zjawił się na stole. 

Umiem z kompotu łowić wiśnie, 

tak, że na obrus sok nie pryśnie. 

Umiem jeść lody oraz kremy. 

(Spod stołu ukazuje się Widelec i Nóż). 

 

NÓŻ I WIDELEC: Szkoda, że tego nie umiemy! 

Chociaż marzymy o tym skrycie, 

nie dla nas takie słodkie życie. 

 

ŁYŻECZKA: Już po kompotach i deserach 

a co będziemy robić teraz? 

 

NÓŻ I WIDELEC: Teraz zmywanie będzie w planie. 

Wszyscy: No oczywiście, że zmywanie! 

 

Tata śpiewa piosenkę na melodię ,,Siekiera, motyka" 

 

Widelec, łyżeczka, trzy talerze 

do zmywania się zabierze, 

widelec, łyżeczka, łyżka, nóż 

z tego stołu znikną już. 

Widelec, łyżeczka, talerz płaski, 

dziękujemy za oklaski, 

widelec, łyżeczka, łyżka, nóż 

i zmykamy w kuchni już! 

 

 

 



 Wiersz: „Co będzie na obiad?” Maria Kownacka 

 

Zapytały dzieci pani Agaty: 

- Co będzie dziś na obiad? 

- Kwiaty! 

- O jejku! Może krokietki z nagietki? 

- Może róże w konfiturze? 

- Może z nasturcji kotlecik? 

 

   
 
 

 

- Nie! Kalafior – moje dzieci! 

Czy pani prawdę powiedziała? 

Tak! Zjadamy przecież kwiat kalafiora! 

 
Jakiego koloru kalafior ostatnio jedliście na obiad? 



 Rymowanka do nauki: 

Chcesz być zdrowy tak jak ryba? 

Jedz owoce i warzywa! 
Wszyscy mówią rymowankę i jedna osoba wymienia owoce, które najbardziej 

lubi jeść. Znowu wszyscy mówią rymowankę i druga osoba wymienia owoce, 

które najbardziej lubi jeść.  

Dziecko mówi rymowankę, następnie wymienia tyle owoców, ile ma lat. 

Znowu mówi rymowankę i wymienia tyle warzyw, ile ma lat. 

Potem znowu mówi rymowankę i wymienia te owoce, które najbardziej lubi jeść 

mama itd. 

 

 Zabawa paluszkowa: „Zjadamy owoce i warzywa”  

– nauka nazw warzyw oraz nauka nazw owoców 

https://youtu.be/bS6sjWYq2Q0 

 

 MASAŻYK DLA MAMY do wierszyka: 

 

Wędruję z mamusią hen leśną dróżką (tato i dzieci rysują palcami wskazującymi 

ścieżkę od góry do dołu pleców mamy).  

Przez góry wysokie i łąki, (tato i dzieci rysują góry, wykonują ruchy koliste, 

pocierając dłońmi o plecy). 

Dla nas wesoło wietrzyk powiewa, (delikatnie uderzają w plecy pięściami obu 

rąk). 

A w górze śpiewają skowronki. (Uderzają delikatnie opuszkami palców w górną 

część pleców). 

Zza chmury nagle spogląda słońce. (Rysują słońce, ciepłe wysyła promienie, 

mocno pocierają rozwartymi dłońmi o plecy). 

Zbieramy kwiaty, pięknie pachnące. (Rysują kontury kwiatów). 

(Wszyscy naśladują ich wąchanie, zbliżając dłonie do nosa, stokrotki, rumianki). 

(Tato i dzieci rysują linie faliste w dowolnych kierunkach na plecach mamy). 

Potem leżymy sobie na trawie. (Tato i dzieci delikatnie przykładają policzek do 

pleców mamy). 

I w niebo spoglądamy. ( Przesuwają dłoń od dołu do góry pleców). 

Najcudowniejsze są takie chwile, (Dmuchają we włosy mamy). 

Bo mamę mocno kochamy. (Rysują na plecach mamy serduszko). 

 

 Piosenka: „Wiosenny spacer” 

https://youtu.be/uL_41H4vMSg 

 

 

https://youtu.be/bS6sjWYq2Q0
https://youtu.be/uL_41H4vMSg


 



 

 Wiersz: „Mleko” Jan Brzechwa 

 

- Co się stało, co się stało? 

- Gwałtu mleko wykipiało! 

 

Przeraziła się kucharka,  

wyleciało mleko z garnka. 

I jak białe prześcieradło 

Na patelni wierzchem siadło. 

  

Jęło fruwać pod sufitem, 

Przyśpiewując sobie przy tym. 

- Dobre mleczko, smaczne mleczko, 

Nie dla ciebie, kochaneczko! 

 

Rozgniewała się kucharka 

I na mleko głośno sarka: 

któż to słyszał, żeby mleko 

Wyleciało tak daleko. 

 

Zsiądź z patelni, zsiądź już prędzej 

Bo na zawsze cię przepędzę! 

 

Na te słowa mleko zbladło, przestraszyło się i zsiadło. 

Chodźcie do nas. Zjedzcie z nami 

Zsiadłe mleko z ziemniakami. 

 

 Piosenka o tacie https://youtu.be/-VDZDUQYWDc 

 

 Bajka na Dobranoc – Wędrówki Pyzy - Wesele kujawskie 

https://youtu.be/W41h6r4iV80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-VDZDUQYWDc
https://youtu.be/W41h6r4iV80
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