
Czwartek 28.05.2020 

Temat: Nasze ulubione zabawy i sporty. 

1. Ćwiczenia poranne. Zabawy i ćwiczenia ze Świeżakami 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

2. Powitanie – Zabawa w sylaby.   

Dzieci stoją na dywanie Rodzic  wymawia słowa, dzieląc je na sylaby, np. ska-cze-

my,kla-szcze-my, tu-pie-my, ma-sze-ru-je-my. Dzieci dokonują syntezy sylab, 

wymawiają słowa w całości, a następnie wykonują odpowiednie czynności. Przy 

ostatnim słowie maszerują po sali i śpiewają wybraną piosenkę.  

• Wprowadzenie. Rodzic  odnosi się do formy wcześniejszego powitania. 

Informuje dziecko, że oprócz czynności, które wykonujemy samodzielnie, 

są także czynności, które np. można wykonywać wspólnie z rodzicami. 

Prosi dziecko o podanie przykładów czynności należących do obu grup. 

 

• Rodzic informuje dziecko, że dzisiaj będą rozmawiać o tym, co dzieci i 

rodzice najbardziej lubią robić w wolnym czasie. Najpierw jednak 

zaprasza do wysłuchania wiersza  „Mama i Tata”. 

 

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. 

3. Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje dziecku pytania: 
- O jakich osobach była mowa w wierszu? 
- Kim dla dzieci są mama i tata? 
- Za co kochamy mamę i tatę? 
- Co robimy z rodzicami? 
- Za co dzieci dziękują rodzicom? 
 



4. Rozwiązywanie zagadek  słownych o rodzinie. 
 

Zagadka o babci 

Łatwą zagadkę dziś mamy, 

kim jest mama mamy? 

 

Zagadka o cioci 

To jest zagadka 

łatwa i prosta: 

kim jest dla Ciebie 

twej mamy siostra? 

 

Zagadka o rodzinie 

Jak razem się nazywa: 

babcia i prababcia siwa, 

dziadek szpakowaty i dzieci 

– obok mamy i taty? 

Zagadka o dziadku 

Nie każdy jest siwy, 

nie każdy wąsaty, 

lecz każdy jest tatą 

mamy albo taty. 

 

 

Zagadka o mamie 

To „m” litera, to „a” litera. 

Te dwie litery wyraz zawiera. 

Słowo serdeczne, odgadniesz sama. 

To jest na pewno słowo … . 

Zagadka o ojcu 

Oto niezwykle łatwa zagadka. 

Kim jest dla Ciebie syn Twego dziadka? 

 

5. KARTY PRACY część 5 str.: 49, 50, 51 
 

 

6. Piosenka - Moja wesoła rodzinka 
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4 



 
 

7. Zagadki dotykowe- rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku. 
 

Rodzic wybiera z domu kilka przedmiotów należących do mamy lub taty. 
Omawia ich wygląd razem z dzieckiem, pozwala dziecku dotknąć wszystkich 
rzeczy. Następnie wkłada wybraną rzecz pod koc lub do pudełka. Zadaniem 
dziecku jest odgadnięcie za pomocą dotyku jaki przedmiot znajduje się pod 
kocem/ w pudełku.  

 
8. Zabawa słownikowa ,,Co lubię robić z mamą, a co z tatą”. 

Dziecko wymienia co najbardziej lubią robić z mamą, a co z tatą. Formułują 
pełne zdania, łącząc czasownik z rzeczownikiem np. Lubię ze swoją mamą 
czytać książki, chodzić na spacery itp. Następnie dziecko układa zdania 
dotyczące taty.  
Na koniec zabawy  Rodzic prosi dzieci o przypomnienie, jakich zasad należy 
przestrzegać, aby wspólne zabawy były udane i bezpieczne. Dzieci wypowiadają 
się swobodnie. Rodzic  uzupełnia informacje. 
 
 


