
TYDZIEŃ XI.  25 maj 2020 r. (poniedziałek) 

Szczęść Boże! 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim tygodniu maja 

 i zapraszam do wspólnej pracy. 

Modlimy sią za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny 

 oraz ustanie pandemii.  

„Zdrowaś Maryjo łaski pełna,  

Pan z Tobą.  

Błogosławionaś Ty między niewiastami  

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża,  

módl się za nami grzesznymi,  

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.” 

O Maryjo bez grzechu poczęta,  

módl się za nami,  

którzy się do Ciebie uciekamy. 

 

Pamiętamy też o nabożeństwie Majowym i śpiewamy  

Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. 

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA 

 

Temat tygodnia: „ŚWIĘTO MAMY I TATY” 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o rodzinie. Wzmocnimy poczucie 

przynależności do rodziny poprzez opisywanie osób słowami, ruchem, gestem,  

a także odgrywając scenki z życia rodzinnego. Utrwalimy znajomość nazw 

związanych z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp. 

rozwiniemy kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab  

w słowach. Usprawnimy słuch rozwiązując zagadki słuchowe. Rozwiniemy 

umiejętności matematyczne poprzez określanie lewej i prawej strony  

w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów.  

Poćwiczymy przeliczanie obiektów, dodawanie w zakresie 10, kontynuowanie 

rytmów. Będziemy uczestniczyć w zabawach ruchowych do piosenek, stworzymy 

do nich akompaniamenty i zilustrujemy je ruchem. Wykonamy prace plastyczne 

i maskotki dla rodzeństwa lub rodziców. 

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA


 

Temat dzisiejszego dnia to: 

„MOJA MAMA”. 

 

 

■   Wracamy do znanego nam zestawu ćwiczeń porannych, które zwiększą 

sprawność fizyczną dziecka i rozwiną współpracę. 

1. „Podaj woreczek” – zabawa w parach. Dziecko z osobą drugą stoją w parach, 

tyłem do siebie, dotykając się plecami, pośladkami i nogami. Nogi w lekkim 

rozkroku, stopy mocno przylegają do podłogi. Jedna osoba z pary trzyma w ręku 

woreczek gimnastyczny. Na sygnał: „Hop” przekazują sobie woreczek, 

wykonując skręt tułowia raz w lewą, raz w prawą stronę. Należy zwrócić uwagę, 

by pary starały się nie odrywać stóp od podłoża oraz nie odsuwały się od siebie. 

Zabawa może być prowadzona w różnym tempie.   

2. „Miesiące w roku” – dziecko wysuwa jedną nogę do przodu z podskokiem, 

następnie zamienia nogi. Podczas przeskakiwania z nogi na nogę wymawia 

kolejno nazwy miesięcy. Zabawa może być prowadzona w różnym tempie.  

3. „Rulony” – dziecko otrzymuje stronę z gazety lub dużą chustę. Leży na 

brzuchu, dłonie trzyma na gazecie/chuście. Na hasło: „Zwijamy rulony” podnosi 

ramiona, łokcie i dłonie i stara się zwinąć gazetę/chustę w rulon. Ćwiczenie 

powtarzamy 4–5 razy.  

4. „Sufit – podłoga” – dziecko maszeruje po pokoju w rytm dźwięków 

wystukiwanych przez osobę grającą np.: na bębenku. Podnosi wysoko kolana.  

Na hasło: ”Sufit” staje na palcach i podnosi ręce. Na hasło: „Podłoga” kładzie się 

na brzuchu.  

 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

 



■   „Jaka jest moja mama?” – zabawa z piłką. 

Domownicy siedzą w kole i przekazują sobie nawzajem piłkę. Osoba, w której 

posiadaniu jest piłka opisuje swoją mamę jednym zdaniem i przelicza słowa  

w wypowiedzianym zdaniu. Np.: „Moja mama jest zawsze uśmiechnięta” – pięć 

słów. Przekazuje piłkę komuś innemu i zabawa się powtarza. 

■   „Znajdź mamę” – zabawa ruchowa.  

Potrzebny będzie do zabawy Alfabet. Dziecko znajduje w Alfabecie litery:  

„M” i „A”. Proszę ułożyć z nich wyraz „mama” i przeczytać go. Następnie proszę 

wybrać ze swojego Alfabetu po 4 litery „M” i „A”. Z drugą osobą ułóżcie je na 

podłodze w 4 rzędach jeden pod drugim, po 4 kartoników. Postarajcie się układać 

litery dość daleko od siebie, by pomiędzy nimi można było zmieścić stopę. 

Układajcie litery wielkie i małe.  

A oto zasady zabawy:  

Jedna osoba z pary będzie poruszała się po planszy z liter, którą stworzyliście, 

zgodnie ze wskazówkami osoby z pary. Wskazówki dotyczące kierunków  

np. w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, powinny doprowadzić tę osobę do 

ułożenia wyrazu „mama”. Proszę pamiętać o tym, by kierować osobę z pary do 

liter w odpowiedniej kolejności. Kiedy uda się zebrać litery, należy uzupełnić 

planszę i zamienić się rolami. Jeśli sprawnie sobie radzicie z tym zadaniem 

możecie  użyć również innych liter.  

 

■   „Co lubię robić z moją mamą?” – zabawa naśladowcza.  

Proszę zastanówcie się co najbardziej lubicie robić ze swoją mamą? 

Do tej zabawy potrzebne będą dwie osoby. Jedna z nich przedstawia gestami,  co 

najbardziej lubi robić ze swoją mamą, a zadaniem drugiej osoby jest odgadnąć te 

gesty, np. jedna z osób pokazuje gestami czynności związane z odrabianiem 

lekcji. 

   

■   „Kolory mojej mamy” – zabawa z kolorami. 

Potrzebnych będzie kilka kolorowych krążków. Proszę rozłóżcie je na podłodze 

o powtarzających się kolorach. Ktoś z domowników mówi:  

„Stań na kolorze, który, podoba się twojej mamie”,  

„Stań na kolorze, który przypomina sukienkę twojej mamy” 



„Stań na kolorze, który pasuje do oczu twojej mamy”, 

„Stań na kolorze, który pasuje do koloru włosów twojej mamy”, 

„Stań na kolorze, który przypomina kapelusz twojej mamy”, 

„Stań na kolorze, który przypomina torebkę twojej mamy”, 

„Stań na kolorze, który nie pasuje do twojej mamy”.  

Od dziecka nie jest wymagane uzasadnianie wybranego koloru.  

■   „Mama w kuchni” – zabawa ruchowa do piosenki.  

Wszyscy domownicy maszerują po kole, śpiewając zwrotki piosenki.  

Podczas refrenu zatrzymują się i klaszczą rytmicznie w dłonie. 

https://www.youtube.com/watch?v=A_gixhymV1E 

 

Mama w kuchni  

sł. Ewa Zawistowska, muz. Stanisław Marciniak  

Mama krząta się w kuchni od rana,   

myśli wciąż o niebieskich migdałach.  

Gdy pytamy, co ugotowała:  

„Dziś dla was pieczeń mam z hipopotama!”.  

Ref.:  Nasza mama, mama zadumana,  

mama zadumana cały dzień.  

Błądzi myślami daleko,  

codziennie przypala mleko,   

na łące zrywa kwiaty,  

i sól sypie do herbaty.  

Nasza mama niezwykła kucharka   

krokodyla wrzuciła do garnka,   

krasnoludek wpadł jej do sałaty,   

a w piecu piecze się zegarek taty.  

Ref.: Nasza mama, mama zadumana…  

Ten krokodyl, co uciekł z ogródka,  

w przedpokoju chciał zjeść krasnoludka,  

choć zegarek czuje się fatalnie,  

to obiad był dziś bardzo punktualnie.  

Ref.: Nasza mama, mama zadumana…  

https://www.youtube.com/watch?v=A_gixhymV1E


Po zakończeniu zabawy proszę powtórzyć tekst piosenki. Możecie wymyśleć  

gesty, które pomogą wypowiadać tekst rytmicznie np. tupanie, klaskanie, 

podskakiwanie, przeskakiwanie z nogi na nogę itp.     

 

■    „Zbieramy kwiatki dla mamy” – zabawa ruchowa.  

Na podłodze leżą kwiatki. Dziecko i towarzyszące mu osoby biegają ostrożnie po 

pokoju w trakcie trwania piosenki, której przed chwilą się uczyliście. Gdy muzyka 

ucichnie, zatrzymują się i uważnie słuchają poleceń kogoś z domowników np.: 

„Zbierz tyle kwiatów, ile usłyszysz uderzeń w bębenek” 

„Dobierz się tak, z kimś, abyście wspólnie mieli 4 kwiatki. 

 

■ „Bukiet dla mamy” – zabawa matematyczna.  

Mamy cztery wazony. Nad każdym wazonem jest określona ilość kropek. 

Zadaniem dziecka jest ułożenie w wazonach tylu kwiatów, ile wskazuje liczba 

kropek. Kwiatki należy powycinać. 
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■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 24a. 

Na obrazku widzimy ulubiony pokój mamy Adama. Proszę przeczytajcie zdania 

na początku opisujące co znajduje się w pokoju: 

Z lewej strony fotela stoi stolik. 

Na stoliku stoi kawa. 

Za stolikiem jest okno. 

Z prawej strony fotela stoi lampa. 

Obok mamy stoi kot. 

Proszę umieścić nalepki w odpowiednich miejscach. 

 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 24b. 

Na początek proszę przeczytajcie zdania.  

Mama Ady jest wysoka, 

ma długie włosy i jasne oczy. 

Jest naukowcem. 

Lubi spacery do parku. 

Lubi lody truskawkowe. 

Proszę opowiedzcie jak wygląda wasza mama? Co lubi robić? Proszę narysujcie 

to w ramkach poniżej. Proszę napisać ołówkiem zdania po śladzie. 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 

 

■   „Układanie bukietów dla mam” – kolorowanie kwiatów dla mamy. 

 

 



 



 

 



 



 

 



 

 

 

 


