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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 19.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Jak nasi rodzice. 
 

Cele główne:  

 określanie wzrostu dzieci,  

 porównywanie wzrostu dzieci,  

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

1. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Karta pracy, cz. 4, s. 46. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=48 

 

2. Gimnastyka z tatą – rozwijanie sprawności ruchowej przy muzyce. 

 Razem z tatą idziemy do parku. – Dziecko maszeruje w rytmie dowolnego 

instrumentu muzycznego za rodzicem między rozłożonymi w pokoju 

obręczami zrobionymi np. ze sznurka lub bibuły. 

 Teraz lekka rozgrzewka! – przeskakują ( rodzic i dziecko)z nogi na nogę, 

 Uwaga, przeszkody! – wskakują do środka obręczy.  

 Pada deszcz, chowamy się pod daszek! – unoszą najbliżej leżącą obręcz  

w górę, stoją chwilę w bezruchu. 

 Przestało padać, biegniemy dalej! – bieg  rodzic i dziecko 

 Uwaga, drzewo! – bieg drobnymi krokami dookoła obręczy. 

 Odpoczywamy. – zajmują miejsca w najbliższej leżącej obręczy. 

 Wracamy do domu. – marsz w rytmie instrumentu muzycznego między 

obręczami. 

 

3. Ćwiczenia w porównywaniu wzrostu.  

 Mierzenie wzrostu dziecka. 

Rodzic mierzy wysokość ciała dziecka za pomocą miarki zawieszonej na ścianie. 

Średnia wysokość 6-latka, dla dziewczynek wynosi 120 cm, a dla chłopców – 

122. Mierzenie dziecka rodzic może dokonywać regularnie co miesiąc, wspólnie 

z dzieckiem określać o ile centymetrów dziecko urosło. 

4. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Karta pracy, cz. 4,  

s. 47,48. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=48 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=48
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=48
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5. Zabawa ruchowo-naśladowcza Jak nasi rodzice. 

Dziecko porusza się po pokoju w rytmie dowolnego instrumentu muzycznego. Na 

hasło Jak mama naśladuje czynności wykonywane przez mamę. Na hasło Jak 

tata – czynności wykonywane przez tatę. 

6. Wypowiedzi dziecka na temat Co lubią moi rodzice?  

Dziecko określa, co lubi mama, co lubi tata. Zdania dziecko zapisuje w zeszycie 

w linie. Dziecko przelicza z ilu wyrazów składa się każde zdanie. 

7. Matematyka na wesoło. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Dziecko czyta 

zadanie wykonuje rysunek, pisze działanie i odpowiedź. 

Np. Karolina upiekła 10 ciastek, 7 ciastek dała swojej mamie. Ile ciastek zostało 

Karolinie? 

Np. Radek kupił w sklepie 4 lizaki dla mamy i 3 lizaki dla taty. Ile lizaków kupił 

Radek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samych słonecznych, radosnych chwil z rodziną, miłego dnia 


