
1 
 

MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 26.05.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Mama i tata 

 
Cele ogólne: 

 uwrażliwianie na różne gatunki muzyczne, 

 określenie cech wielkościowych, 

 rozwijanie słuchu muzycznego, 

 poznawanie rodzin roślin i zwierząt. 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 śpiewa piosenki i rozmawia na ich temat, 

 opisuje przedmioty z użyciem słów mały/duży, 

 dostrzega podobieństwa wśród roślin i zwierząt. 

 

 Muzyczne improwizacje ruchowe w parach. 

Nagranie znanej dziecku piosenki, odtwarzacz CD. 

Dziecko z/ bratem, siostrą, mamą /w parze tańczy w dowolny sposób. 

 

 Zabawa muzyczna Wymruczane melodie. 

Rodzic wybiera w myślach, jaką melodię przedstawi dziecku, jedynie ją mrucząc. 

Potem śpiewa, mrucząc wybraną piosenkę. Następnie dziecko, jeśli odgadnie, co 

to za piosenka, śpiewa wymruczany fragment. 

 

 Obrazek przedstawiający dwie dorosłe osoby (w domyśle: mamę i tatę). 

Rodzic prezentuje obrazek. Pyta: Jak myślisz – kto to może być? Czy to może być 

mama i tata? Dlaczego? Następnie prosi, aby  dziecko opisało wygląd 

przedstawionych osób. 

 

 Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Mama i tato (sł. i muz.  

B. Forma). 

Link do nagrania: https://youtu.be/Mdf3rFNbkss 

 

1. Wyruszamy z mamą na wielką wyprawę, 

 będzie czasu wiele na wspólną zabawę. 

Ref: Razem z rodzicami 

chcę poznawać świat 

https://youtu.be/Mdf3rFNbkss
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i nie ważne wcale, 

że mam mało lat. 

2. Na wycieczkę tato zabierze mnie dzisiaj. 

 Jedzie z nami mama i siostra Marysia. 

Ref: Razem z rodzicami…. 

3. Czuję się bezpiecznie zawsze z rodzicami, 

jeśli chcesz, zapraszam, zostań dzisiaj z nami. 

Ref: Razem z rodzicami… 

 

 Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

 Gdzie wyruszają dzieci? 

 Co chce robić dziecko? 

 Jak ma na imię siostra? 

 Jak się czuje z rodzicami dziecko? 

 Jaka była ta piosenka: skoczna i wesoła czy powolna i smutna? 

 

 Zabawa dydaktyczna Rodziny roślin. 

Obrazki roślin: małych, średnich i dużych (ok. 5 kompletów). 

Rodzic prezentuje po jednym przedstawicielu z każdej rodziny roślin. Zadaniem 

wybranego dziecka będzie dobranie do nich pozostałych członków danej rodziny. 

Dziecko określa, kto może być tatą (największy obrazek), mamą (średni)  

i dzieckiem (najmniejszy obrazek). 

 

 Praca z obrazkami Rodziny zwierząt. 

Obrazki zwierząt oraz ich młodych: np. kotki, kota i kociąt itd. 

Rodzic rozkłada na dywanie obrazki. Prosi wybrane dziecko, aby znalazło trójkę 

zwierząt z jednej rodziny i je nazwało. 

 

 Historyjka obrazkowa Ptaki w gnieździe.(Pszczółki) 

Wyprawka plastyczna, karta C. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=6 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-wyp.pdf 

Dziecko ogląda czteroobrazkową historyjkę i opowiada jej treść. Rodzic może 

poprosić o uzasadnienie przez dziecko  konieczności proszenia o pomoc osób 

dorosłych w pewnych sytuacjach (jak ta w historyjce). 

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=6
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-wyp.pdf
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 Zabawa ruchowa kształtująca prawidłową postawę ciała Rośniemy... 

Rodzic prosi, aby dziecko pokazało powoli, jak rośnie tzn. z przysiadu, aż do 

wspięcia na palce i wyciągniętych wysoko rąk. 

 

 Zabawa z elementem pantomimy Taki duży, taki mały... 

Zadaniem dziecka jest pokazanie dużego zwierzęcia (np. słonia) lub małego (np. 

myszy) jedynie za pomocą mimiki i gestów. Jeśli zadanie sprawia trudności, 

można dopuścić do tego także wydawanie charakterystycznych odgłosów. 

 

 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci 


