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

DATA: 29.05.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: To wszystko dla was, rodzice... 
 

Cele ogólne 

 rozwijanie mowy, 

 rozwijanie spostrzegawczości, 

 tworzenie klimatu bliskości i bezpieczeństwa. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 odpowiada na pytania dotyczące wiersza, 

 układa puzzle, 

 wie, jak ważna dla niego jest miłość mamy i taty. 

 

 Układanie puzzli przedstawiających rodzinę, wspólnie z rodzicem. 

Puzzle lub obrazki pocięte na 3–4 części oraz w całości na wzór przedstawiające 

rodzinę lub ulubione puzzle dziecka. 

 

 Utrwalanie piosenki Mama i tato. 

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 

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… 

  

https://youtu.be/Mdf3rFNbkss
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 Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Jesteśmy razem! 

Zakwitły maki w ogrodzie. 

Mamie je podaruję. 

A siostra zrobi laurkę – 

sama ją namaluje. 

Ja tacie umyję samochód 

i zrobię to razem z bratem. 

Sam raczej bym nie dał rady - 

obydwaj kochamy tatę! 

Każdy zna takie słowo, 

ważne dla córki, dla syna. 

Oznacza miłość, wspólnotę… 

Jakie to słowo? 

RODZINA! 

 Rozmowa na podstawie wiersza. 

 Co dziecko podaruje mamie? 

 Co dzieci zrobią dla taty? 

 Co to jest rodzina? 

 Co można zrobić miłego dla swojej rodziny (samemu, z rodzeństwem)? 

 

 Karta pracy, cz. 2, nr 17(Żabki) 
1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_3_2/mobile/index.html#p=36 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf 

 

Dziecko: 

 ogląda obrazki i mówi, co robią tata i mama Olka i Ady, 

 nakleja obok obrazków zdjęcia przedmiotów potrzebnych do wykonania danej 

czynności, 

 nazywa przedmioty przedstawione na zdjęciach i określa, do czego są 

potrzebne. 

 

 Karty pracy, cz. 2, nr 50–51(Pszczółki) 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=52 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf 

 

Dziecko: 

 ogląda obrazki i mówi, co robią osoby na nich przedstawione, 

 nakleja pod obrazkami przedmioty potrzebne do wykonania danej czynności, 

 rysuje po śladach rysunku falbanki, 

 nazywa przedmioty i mówi, do czego są potrzebne. 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_3_2/mobile/index.html#p=36
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=52
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
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 Kończenie zdań – wypowiedzi dzieci na temat rodziny. 

Rodzic prosi, aby dziecko dokończyło zdania (przykłady): 

 Lubię moją rodzinę, bo... 

 Z moją rodziną najbardziej lubię... 

 Moja rodzina to... 

 

 Zabawa dydaktyczna Czego brakuje? 

Rodzic kładzie przed dzieckiem kilka zabawek, nastepnie dziecko zamyka oczy  

a rodzic zabiera jedną zabawkę. Zadaniem dziecka jest odgadnąć czego brakuje. 

 

 Zabawa ruchowa Obiad dla rodziny. 

2 plastikowe talerzyki, 2 piłeczki do ping ponga. 

Dziecko musi zanieść obiad (talerz i piłeczkę) dla swojej rodziny (czyli do 

rodzica). 

 

 Laurka dla mamy… 

Kartki, kredki, flamastry, nożyczki, klej, papier kolorowy. 

Dziecko wykonuje laurkę dla Mamy według własnego pomysłu. 

 

 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci 

 


