
Propozyje zajęć na 25.05.2020r. – poniedziałek 

 

Witajcie nasze ulubione Rodzinki Kotków i Semrfów! 

Ale szybko mija czas, mamy nadzieję, że odpoczeliście i jesteście gotowi 

na nowe propozycje w tym tygodniu przypada święto Waszych Rodziców. 

TEMATYKA TYGODNIA:  Nasze rodziny – Kochana mamo, kochany tato! 

 

Jak to zawsze w poniedziałki bywa – zapraszamy na edukację językową  

TEMAT DNIA: Nasze Rodziny. 

CELE: 

- Nazwanie członków swojej rodziny. 

- Podanie powiązań między członkami swojej rodziny. 

 

Kochani Rodzice są w kalendarzu wspaniałe daty, które świętuje ludzkość od lat. 

Jednak to Dzień Mamy i Taty jedyny, bo najwspanialszy ze wszystkich dat. 

 



1. Przywitajmy się (ŚPIEWAMY NA MELODIĘ “PANIE JANIE”). 

Witaj mamo wiaj tato 

jak się masz (2x). 

Bardzo Was Kochamy (2x) 

bądźcie wśród nas (2x). 

2. Zabawy ruchowe – poranna gimanstyka. 

"Kocie zabawy"- Dzieci-koty chodzą po pokoju na czworakach i popychają przed sobą piłeczkę 

raz prawą, raz lewą ręką.  

"Robot domowy"- Dziecko jest robotem rodzic - sterującym. Dziecko wykonuje polecenia 

wydane przez rodzica. 

 

 

3. Prezentacja utworu "Moja rodzina" B.Forma (Rodzicu przeczytaj dziecku wiersz). 

 

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. 
 

4. Rozmowa kierowana przez rodzica 

- o czym był utwór? 

- co to znaczy rodzina? 

- z ilu osób składa się Twoja rodzina? 

- jakie imiona noszą Twoi rodzice? 

- podziel na sylaby: ma-ma, ta-ta, sio-stra, brat itp. 

 

 

5. Zabawa ruchowa „Zatańcz ze mną – zabawa muzyczno - ruchowa” 

https://www.youtube.com/watch?v=S9xKmJqsvyA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S9xKmJqsvyA


 

6. Ciekawi jesteśmy czy znacie już wiersz "Super rodzice" A. Dziechciarczyk. (Teraz jest ten 

moment, żeby go powiedzieć już na pamięć. 

 

Super rodzice! 

 

Kocham Mamę! Kocham Tatę! 

Bo są dla mnie całym światem 

I kochają mnie nad życie 

Powiem więcej, są w zachwycie 

 

Że ja jestem ich kruszyną 

Skarbem, szczęściem, odrobiną 

I że jestem ich marzeniem 

Oczkiem w głowie i spełnieniem 

 

Dziś w dniu święta Mamo, Tato 

Chcę Wam podziękować za to 

Że tu, jestem, żyję stoję 

I że mam Was obydwoje! 

 

I powiedzieć mogę Wam 

Że rodziców super mam 

Tak cudownych i wspaniałych 

Jak ja przecież doskonałych 

 
6. Zabawa słowna "kończenie" rozpoczętych zdań. 

Moi rodzice są kochani, bo ...... 

Lubię być w domu ,bo...... 

Pomagam rodzicom w ...... 

Moja mama, tata najbardziej lubi...... 

 

7. Zabawa paluszkowa. 

Rodzicu odrysuj dziecku rączkę i poproś dziecko, żeby narysowało "Co najbardziej lubi robić z 

rodzicami." 

 

 
 



 

8. Zadanie w KARTACH PRACY cześć 4 str. 18-19 i str. 24 oraz z WYPRAWKI A3 nr 15 

"Rodzina" wykonajcie zadanie wspólnie. 

 

9. Jutro Święto Mamy – oto kilka piosenek, która pozwoli Wam już dziś wczuć się w to 

święto bo mama to najważniejsza osoba na świecie!!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME 

 

 

 

 

GRATISIK – pokoloruj - zakodowaną filiżankę herbatki dla mamy 

  Załącznik nr 1 

 

 

Do zobaczenia jutro! 

 

Cioteczki 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME


Załącznik nr 1 

 
 

 


