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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 27.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Kochany tatuś 

1. Zabawa ze światłem i cieniem – Galeria  profili. Ćwiczenie umiejętności 

pozowania. Rozróżnianie lewego profilu i prawego profilu. 

Karton, lampka, mazak, klej, wizytówka z imieniem dziecka, kredka w ciemnym 

kolorze. 

Rodzic umieszcza na ścianie karton i włącza lampkę. Dziecko zajmuje miejsce 

przy ścianie tak, aby jego głowa znajdowała się na wysokości kartonu (nie 

spogląda na źródło światła!). Następnie rodzic mazakiem zaznacza na kartonie 

lewy profil dziecka lub prawy profil dziecka, wykorzystując cień rzucany na 

arkusz papieru. Dziecko  przykleja swoją wizytówkę. Zamalowuje kontur 

swojego profilu ciemnym kolorem. Rodzic wyjaśnia znaczenie słowa profil. 

Tworzy galerię  profili. Na koniec dziecko rozróżnia, który profil (lewy czy 

prawy) wskazuje jego odbicie.  

 

2. Mój kochany tatuś – rozmowa na temat wiersza B. Kosmowskiej „Dzień 

Taty”, połączona z wykonywaniem plakatu. 

 

 Rozwiązanie zagadki obrazkowej.  

Obrazek przedstawiający postać mężczyzny. 

Rodzic odsłania obrazek przedstawiający postać mężczyzny. Pyta dziecko: Kto 

jest przedstawiony na obrazku? Następnie prosi dziecko o opisanie wyglądu 

mężczyzny. Pyta, czy w ich rodzinach są mężczyźni. Dziecko swobodnie 

wypowiada się na zadany temat. Następnie zaprasza dzieci do wysłuchania 

wiersza. 

 

 Inscenizowanie wiersza B. Kosmowskiej „Dzień Taty”.  

Kukiełka (pacynka) mamy oraz kukiełki (pacynki) chłopca i dziewczynki. 

– Dziś Dzień Taty – mówi mama. 

– Czy pomysły jakieś macie? 

Nie wypada, abym sama 

wyprawiała święto tacie... 

Krzyś uśmiecha się do mamy. 

– Mamy z Anią świetne plany! 

Po śniadaniu, na trzepaku, 
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będzie popis akrobatów. 

Potem – wyścig rowerami! 

My, niestety, go przegramy. 

Dla zwycięzcy są nagrody 

– choćby Ani pokaz mody. 

No i zanim tata zaśnie, 

poczytamy tacie baśnie...  

Krzyś i Ania są szczęśliwi. 

– To się dzisiaj tatuś zdziwi! 

Tylko mama zamyślona, 

trochę smutna, jak nie ona... 

Wreszcie wzdycha głośno na to: 

– Też bym chciała dziś być... tatą! 

 

 Rozmowa na temat wiersza. 

Rodzic pyta dzieci: O jakim święcie mówiła mama z wiersza? O co prosiła 

mama swoje dzieci? Jakie pomysły na wyprawienie święta tacie miał Krzyś? Co 

dzieci chciały zrobić wspólnie? Dlaczego na koniec mama posmutniała  

i zamyśliła się? Rodzic pyta dziecko dalej: Kiedy obchodzimy święto taty?  

 

 Rozpoznawanie osób przedstawionych na obrazkach. Rozmowa na temat roli 

ojca w rodzinie.  

Obrazki przedstawiające mężczyzn w różnym wieku. 

Rodzic pyta dziecko, jak nazywamy mężczyzn w różnym wieku, którzy 

wchodzą w skład naszych rodzin. Dziecko określa pokrewieństwo pomiędzy 

członkami rodziny. W razie potrzeby rodzic, wyklaskując, wymienia 

poszczególne sylaby: syn, ta-ta, wu-jek, dzia-dek, pra-dzia-dek. Dziecko łączy 

sylaby w słowa. Następnie rodzic pokazuje obrazki przedstawiające mężczyzn  

w różnym wieku i prosi dziecko o ich ułożenie w kolejności od najmłodszego do 

najstarszego. Dziecko wykonuje zadanie, a następnie porównuje i opisuje 

wygląd wszystkich postaci. Rodzic prosi o wskazanie postaci, która jest  

w wieku taty i pyta: Za co kochamy tatę? Jak możemy okazać tacie swoją 

miłość? Co tata robi w domu? W czym możemy pomóc tacie? Jak wygląda  

tatuś? Czy ważny jest wygląd tatusia, czy to, że jest dla dziecka dobry i dziecko 

kocha? Dziecko wypowiada się swobodnie. Rodzic zachęca do pomagania tacie 

w wykonywaniu różnych prac domowych. 

 

 Zabawa lusterkami – Jak wyglądam?  

Małe lusterko dla każdego dziecka, duże lustro. 

Dziecko trzyma w dłoniach małe lusterko. Patrzy na siebie i wskazuje części 

ciała wymieniane przez rodzica, np.: głowę, szyję, prawe ucho. Przygląda się 

swoim oczom, określa ich kolor (piwne, niebieskie, zielone). Zwraca uwagę na 
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kolor i długość swoich włosów. Wymienia, ile mają danych części ciała. 

Następnie podchodzą do dużego lustra, określają i porównują swój wzrost ze 

wzrostem rodzica.  

 

 Zabawa w przeciwieństwa. Wzbogacanie słownictwa. 

Rodzic zadaje dziecku szczegółowe pytania na temat zewnętrznego wyglądu 

człowieka, np: 

– Jakiego wzrostu może być człowiek? (Niskiego, średniego, wysokiego). 

– Jak nazywamy ludzi mających dany kolor włosów? (Blondyn, brunet, szatyn, 

rudy). 

– Jakiej długości mogą być włosy? (Długie, krótkie; można nie mieć włosów – 

być łysym). 

– Jaką można mieć fryzurę? (Włosy proste, kręcone). 

Następnie rodzic proponuje zabawę w dobieranie słów o przeciwnym znaczeniu 

do słów wypowiadanych, np.:  

wysoki – niski 

długi – krótki 

proste – kręcone 

 Układanie obrazka w całość. Wymienianie nazw czynności, w wykonywaniu 

których dzieci mogą pomagać tacie. 

Dla dziecka: koperta podpisana jego imieniem, z kartką i pociętym na kilka 

części obrazkiem przedstawiającym dziecko i ojca w wybranej sytuacji, klej. 

Dziecko wyjmuje zawartość koperty i układa z części obrazek przedstawiający 

dziecko z tatą w różnych sytuacjach. Następnie na kartce przykleja elementy 

obrazków. Wypowiada się na temat obrazków. Wymienia nazwy czynności,  

w wykonywaniu których mogą pomagać tacie. 

 

 Układanie zdań do obrazków. Opisywanie wyglądu postaci.  

Kartki z wcześniejszej zabawy, przedstawiające dziecko z tatą w różnych 

sytuacjach. 

Rodzic prosi dziecko, aby kolejno opisało wygląd taty znajdującego się na ich 

obrazkach. Dziecko formułuje dłuższe zdania na temat wzrostu, fryzury, a także 

ubioru mężczyzny i dziecka, łącząc przymiotnik z rzeczownikiem. Wskazuje to, 

o czym mówią, np. Tata jest wysoki. Ma jasne kręcone włosy. Ubrany jest  

w niebieskie spodnie i czarne buty.   

 

Burza mózgów na temat: Najlepszy tata na świecie to ten, który... Wykonanie 

plakatu. 

Karton, czerwona kredka, mazak. 
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Rodzic rysuje na kartonie duży kontur serca. Prosi dziecko o dokończenie 

zdania: Najlepszy tata na świecie to ten, który... Zapisuje nad sercem początek 

zdania, a w środku serca propozycje dzieci. Wykonuje plakat, którym dziecko 

dekoruje pokój. 

 

 Zabawa ruchowa Tata woła! 

Odtwarzacz CD, nagranie dowolnej muzyki do marszu. 

Dziecko spaceruje w rytm nagrania muzyki. Na pauzę w nagraniu i dowolne 

zawołanie rodzica (taty) dziecko jak najszybciej gromadzą się przy nim. Rodzic 

wymienia nazwy określonych czynności, np.: przybijanie młotkiem, odkurzanie, 

dźwiganie ciężkiej torby. Dziecko ilustruje ruchem te czynności. 

 

3. Karty pracy, nr 46 – 47. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=48 

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

 

Dziecko: 

− odczytuje (z rodzicem lub samodzielnie) imiona dzieci, 

− słucha tekstów, co dzieci mówią o swoich tatusiach, 

− rysuje szlaczek po śladzie, a potem – samodzielnie. 

 

4. Ćwiczenie oddechowe – Tańczące nitki. 

Odtwarzacz CD, nagranie piosenki „Buziak”: 

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

 

Dziecko biega w dowolnych kierunkach w rytmie nagrania piosenki. Rodzic 

przygotowuje listewkę z przytwierdzonymi do niej nitkami. Podczas przerwy  

w nagraniu dziecko podchodzi do listewki, dmucha na nitki – wprawia je w ruch 

– wykonuje zwrot przodem do Rodzica, maszeruje w miejscu z równoczesnym 

klaskaniem.  

 

5. Zabawa wyrabiająca poczucie rytmu i koncentrację uwagi – Dokończ 

zdanie. 

Instrumenty perkusyjne. 

Rodzic wypowiada zdania w ustalonym przez siebie rytmie, dziecko je kończy. 

Z mamą jeżdżę na rowerze, 

tato mnie na ryby bierze.  

 

Dziś dzień wolny się zaczyna, 

na lody idzie cała rodzina. 

 

Mama, tata, siostra, brat 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=48
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U


5 
 

to jest mój rodzinny świat. 

 

 

Dziecko trzyma w rękach instrument perkusyjny. Rodzic wypowiada wybrane 

zdanie. Dziecko je kończy, następnie powtarza, równocześnie gra na 

instrumencie. Stara się zachować zgodny z tekstem rytm oraz odpowiednie 

tempo. 

 

6. Zabawy na świeżym powietrzu. 

 Zabawy konstrukcyjne w piaskownicy – Babeczki piaskowe dla mamy i taty.  

Łopatki i foremki do piasku 

Dziecko, wykorzystując łopatki i foremki, lepi w piaskownicy babki z piasku – 

ciasteczka. Dekoruje je, ozdabiając trawkami, małymi kamykami. Na koniec 

posypuje pudrem – suchym piaskiem. 

 

 

 

Powodzenia! 


