
MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 25.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Mama i tata 

 

1. „Buziak” – piosenka do słuchania.  

https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U 

 

2. Wspólne oglądanie rodzinnych fotografii. 

Wypowiadanie się na temat rodziny, okoliczności zrobienia zdjęć, określanie 

stopnia pokrewieństwa, opisywanie wyglądu członków rodziny (przeglądając się 

w lustrze dziecko określa: do kogo jestem podobny?)  

3. Ćwiczenia poranne  

Emblematy kwiatów z różną liczbą płatków – 2 komplety, bębenek, kolorowy 

krążek i plastikowy kubek. 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa Kwiatek do kwiatka. 

Rodzic daje jeden komplet kwiatków dziecku, a drugi rozkłada na dywanie. 

Dziecko porusza się w różne strony przy dźwiękach bębenka, zgodnie  

z wygrywanym przez rodzica rytmem. Na przerwę w grze łączy kwiatki  w pary, 

dobierając je według takiej samej liczby płatków. 

 Ćwiczenie z elementem skłonu – Zbieramy kwiaty. 

 Dziecko maszeruje w różne strony przy dźwiękach bębenka. Na przerwę w grze 

wykonuje skłon – naśladuje zrywanie kwiatów i układanie z nich bukietów. 

 Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Na rowerek z tatą. 

Dziecko kładzie się na plecach na dywanie. Unosi nogi i wykonuje nimi 

naprzemienne ruchy, naśladując jazdę na rowerze. 

 Ćwiczenie z elementem równowagi – Herbatka dla taty. 

Dziecko ustawia kubek na krążku. Przechodzi z jednej strony pokoju na drugi, 

starając się, aby kubek nie spadł – niosąc herbatkę dla taty. Przekazuje krążek  

z kubkiem i wraca na miejsce. Zabawa się powtarza.  

 Zabawa bieżna – Bukiety dla mamy. 

Dziecko biega w różne strony przy dźwiękach bębenka. Na hasło, np. Bukiet  

z pięciu kwiatów, dobiera 5 kwiatków. Tworzy bukiet dla mamy. Rodzic za 

każdym razem podaje inną liczbę kwiatów w bukiecie. 

https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U


 Ćwiczenie uspokajające – Na spacerze. 

Dziecko maszeruje po obwodzie koła. Wykonuje głębokie wdechy nosem  

i długie wydechy ustami z jednoczesnym unoszeniem i opuszczaniem ramion. 

 

4. Jacy są moi rodzice? – wprowadzenie wiersza A. Widzowskiej „Dla 

Mamy i Taty” do nauki na pamięć. 

Dwa kartonowe serca, rozsypanka literowa, mazak. 

Rodzic wyjaśnia, że to osoby bardzo ważne dla dziecka. Dziecko dowie się, kim 

są te osoby, rozwiązując zagadki I. Fabiszewskiej. 

 

Jest jedyna na świecie – 

nigdzie lepszej nie znajdziecie. 

Z nią można bawić się, uczyć i śmiać, 

przy niej nic złego nie może się stać. (mama) 

Wszystko zrobić potrafi w domu. 

O tajemnicach nie powie nikomu. 

Często z nim w piłkę nożną gramy 

i bardzo, bardzo go kochamy. (tata) 

 

Rodzic pyta dziecko: Kim są dla dzieci mama i tata? Jak można nazwać jednym 

słowem te osoby? Dziecko wypowiada się. Następnie rodzic nakłada część serca 

na drugie serce. Dziecko 5-letnie wybiera z rozsypanki literowej odpowiednie 

litery, z których składa  wyrazy mama i tata, a następnie kładzie je na osobnych 

częściach każdego serca. W części wspólnej serc rodzic mazakiem umieszcza 

wyraz rodzice. Dziecko wybrzmiewa głoski w nagłosie słów: mama, tata, 

rodzice, i dzieli słowa na sylaby.  

 

 Wysłuchanie wiersza A. Widzowskiej „Dla Mamy i Taty”. 

 

Z okazji święta Taty i Mamy 

dziś uroczyście wam obiecamy: 

codziennie sprzątać swoje zabawki, 

nigdy nie spadać z wielkiej huśtawki, 

od mamy nigdzie się nie oddalać, 

groźnych zapałek szust! nie zapalać. 

Więcej nie zjemy kwaśnych jabłuszek, 

bo wtedy zawsze boli nas brzuszek. 

Gdy zobaczymy gdzieś muchomora, 

to go nie zerwie żaden przedszkolak! 



Będziemy grzeczni i przyrzekamy  

słuchać uważnie taty i mamy. 

Wyszorujemy ząbki starannie 

i nie będziemy wariować w wannie.  

Mama nas uczy drogowych znaków, 

tata trenuje małych pływaków. 

Lecz nikt przez pasy sam nie przechodzi 

ani do wody w morzu nie wchodzi! 

Od taty wiemy dużo o świecie: 

że trzeba czapkę zakładać w lecie, 

że się obcego pieska nie głaszcze, 

bo czasem groźnie otwiera paszczę.  

I na kontakty uważać mamy, 

więc się od prądu z dala trzymamy! 

Czytacie bajki, gdy księżyc świeci, 

rano buziaczkiem budzicie dzieci, 

a choć psocimy czasem troszeczkę, 

to wciąż jesteśmy waszym Słoneczkiem. 

Bo z rodzicami jest zawsze lato, 

 kochana Mamo, kochany Tato! 

 

 

 Rozmowa na temat wiersza. 

Obrazki przedstawiające: zabawki, huśtawkę, zapałki, jabłka, muchomora, 

postacie mamy i taty, zęby, wannę, znaki drogowe, pływające dzieci, pasy na 

jezdni, morze, czapkę, psa, kabel z wtyczką, książkę z bajkami, wargi, słońce. 

Rodzic pyta dziecko: Co dzieci z wiersza obiecują z okazji święta mama i taty? 

W razie potrzeby pokazuje obrazki i pomaga dziecku przypomnieć sobie 

poszczególne obietnice zawarte w wierszu.  

 

 Poznawanie znaczenia słowa święto. Odnajdywanie w kalendarzu Dnia 

Matki i Dnia Ojca.   

Kalendarze różnego typu, np.: ścienne, biurkowe, kieszonkowe. 

Rodzic pyta dziecko, co według niego znaczy słowo święto. Dziecko swobodnie 

wypowiada się na temat znaczenia tego słowa. Następnie rodzic pokazuje 

dziecku różnego rodzaju kalendarze, np.: ścienne, biurkowe, kieszonkowe itd. 

Dziecko przegląda kalendarze, odnajduje daty oznaczone czerwonym kolorem. 

Rodzic odczytuje nazwy świąt. Zwraca uwagę na występujące w ciągu roku 

święta członków rodziny, które nie są oznaczone na czerwono. Wyszukuje dzień 

urodzin dziecka. Następnie pyta, jakie święto się zbliża. Wskazuje daty ustalone 

na święto mamy i święto taty. Pyta, w jaki sposób dziecko może podziękować 

rodzicom za ich miłość i opiekę. Informuje, że  święto mamy i święto taty 



przypadają w różnych miesiącach. Zachęca do nauczenia się poznanego dzisiaj 

wiersza. Rodzic kilkakrotnie powtarza wiersz z dzieckiem. 

 

 Praca na podstawie obrazków. Poznawanie i wyjaśnianie znaczenia 

wybranych cech charakteru. Dobieranie przeciwieństw do cech charakteru. 

Obrazki przedstawiające osoby wykonujące różne czynności, np.: sprzątanie, 

dźwiganie ciężkiego przedmiotu, śmianie się.  

Rodzic pokazuje obrazki przedstawiające osoby wykonujące wybraną czynność, 

np. sprzątanie. Podaje nazwę cechy charakteru: pracowity. Pyta dziecko, jak 

rozumie to słowo, jak jednym słowem nazwiemy osobę, która nie jest pracowita. 

Dziecko odpowiada na pytanie, próbuje dobrać słowo o znaczeniu przeciwnym. 

Przykłady cech: 

pracowita – leniwa, 

odważna – tchórzliwa, 

wesoła – smutna, 

silna – słaba, 

dobra – zła. 

 

 Jaka jest moja mama, jaki jest mój tata? 

Jaka jest mama, podaje jedną cechę charakteru. Uzasadnia swoje twierdzenie.  

Jaki jest mój tata? Formułuje dłuższe zdanie poprawne pod względem 

gramatycznym, np. Mój tata jest odważny, ponieważ... 

 

 Zabawa ruchowa Od młodego do starego. 

Rodzic snuje opowieść. Dziecko spaceruje i zgodnie z poleceniami wykonuje 

ruchy charakterystyczne dla niemowlaka, starszego dziecka, mamy, taty i osoby 

starszej. 

 

4. Karta pracy, nr 42 – 43. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=44 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

 

Dziecko: 

 patrzy na rodziców Olka i Ady, mówi jacy są ich rodzice, 

 opowiada o swoich rodzicach, 

 ogląda obrazki i mówi, jak Olek i Ada spędzają w maju wolny czas, 

 kończy rysować szlaczek (serca) według wzoru (rytmu) z poprzedniej karty. 

 

5. Portrety moich rodziców – zajęcia plastyczne – rysowanie pastelami 

olejnymi.  

 

 Wprowadzenie do tematu.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=44
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf


Rodzic nawiązuje do poruszanego wcześniej tematu związanego z rodzicami. 

Pyta dziecko: Jak wyglądają  rodzice? Rodzic odnosi się do zdjęć oglądanych  

w I części dnia. Pyta dziecko co jest potrzebne do wykonania zdjęć. Informuje, 

że dawniej, kiedy jeszcze nie było aparatów fotograficznych, wygląd ludzi 

utrwalano na obrazach.  

 

 Oglądanie reprodukcji dzieł malarskich.  

Wybrane reprodukcje malarskie przedstawiające portrety matki i ojca (kobietę  

i mężczyznę). 

Rodzic pokazuje dziecku wybrane reprodukcje malarskie przedstawiające 

portrety mężczyzny i kobiety. Prosi dziecko o przypomnienie, co znaczy słowo 

portret. W razie potrzeby ponownie wyjaśnia znaczenie tego słowa. Następnie 

dziecko wypowiada się na temat treści, nastroju i techniki wykonania obrazów. 

Opisuje wygląd osób przedstawionych na obrazach. Rodzic proponuje dziecku 

wykonanie portretów  rodziców. Zachęca dziecko, aby zachowały w portretach 

znaki szczególne danej osoby, to znaczy: kolor włosów, oczu, fryzurę itd. 

Rodzic informuje, że przy tworzeniu portretu powinny uwzględnić wszystkie 

podstawowe elementy, z których składa się głowa i twarz człowieka. 

 

 Rysowanie portretów mamy i taty. 

Pojemnik na wiórki, dla dziecka: kartka formatu A3 (z bloku technicznego) i B5 

(z bloku rysunkowego), paski z tektury, ołówek, pastele olejne, temperówka. 

Rodzic zaprasza dziecko do samodzielnego wykonania pracy Portret moich 

rodziców. Daje dziecku dwie białe kartki: jedną formatu A3 (z bloku 

technicznego) oraz kartkę z bloku rysunkowego w mniejszym formacie, np. B5. 

Następnie omawia sposób wykonania pracy. Na kartce z bloku technicznego  

(w układzie poziomym) dzieci za pomocą pasków z tektury odrysowują 

ołówkiem ramkę. Następnie za pomocą pasteli olejnych rysują portrety mamy  

i taty. Rodzic zwraca uwagę, że zwiększenie lub zmniejszenie siły nacisku na 

kredkę powoduje uzyskanie bardziej lub mniej intensywnego koloru. Zachęca 

do temperowania kredek i zbierania wiórków do osobnego pojemnika. 

Proponuje, aby w czasie pracy wykorzystało drugą kartkę – pomocniczą, którą 

zakryją gotowe już części rysunku, co zapobiegnie dotykaniu rysunku dłonią  

i powstawaniu plam podczas rysowania.  

 

 Wykonanie ramki do obrazu. 

Wiórki pozostałe po temperowaniu kredek, klej roślinny. 

Po zakończeniu rysowania portretów dziecko wykonuje ramkę do obrazu. 

Wykorzystuje do tego celu zgromadzone wcześniej wiórki, które powstały 



podczas temperowania kredek. Przykleja je w miejscu ramki za pomocą kleju 

roślinnego.  

 

 Czynności porządkowe. Zorganizowanie wystawy pracy dziecka  

w wybranym wspólnie miejscu w domu.  

 

6. Zabawy na świeżym powietrzu. 

 Spacer. 

Obserwowanie przyrody, zwracanie uwagi na zmiany w wiosennym krajobrazie. 

 Rzuty ringiem w dal. 

Dziecko rzuca ringiem z wyznaczonej linii. Następnie mierzy długość rzutu 

krokami – liczy w dostępnym dla siebie zakresie. Ustala, który rzut był 

najlepszy. 

 

 

Powodzenia! 


