
 

 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa starszaków 

 26.05.2020 

 

Temat: Dobrze być z rodzicami 

Piosenka obowiązująca w tym tygodniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

1. „Niosę mamie/tacie tort” – zabawa ruchowa z ćwiczeniami równowagi. Dzieci i 

rodzice dobierają się w pary. Jedna osoba z pary to „kelner”, druga to „rodzic”. 

„Kelnerzy” stają po jednej stronie pokoju z „tacami” (krążkami) na których są „torty” 

(klocek lub woreczek). Naprzeciwko stoją „rodzice”. Dziecko  „kelner” podchodzi do 

„rodzica”, wręcza tacę i wraca na swoje miejsce. Następuje zamiana ról. 

 

2.  „Moja mama to…, Mój tata to…” – wypowiedzi dzieci o rodzicach. Dziecko mówi 

imię swojej mamy i swojego taty. Stara się również opowiedzieć jak najwięcej 

o swoich rodzicach, ich upodobaniach, hobby, preferowanych domowych zajęciach, 

sposobach spędzania wolnego czasu itp.  

 

 

3. „Maciej, Maciek, Maciuś, Maciuleczek” – dobieranie zdrobnień do imion własnych 

i imion rodziców. Dziecko stara się podać jak najwięcej zdrobnień i zgrubień imion 

swoich rodziców. Następnie dzieci mogą podzielić się tym, jak najbardziej lubią być 

nazywane przez swoich rodziców, koleżanki i kolegów. 

 

4. „Mamusia” i „Tatuś” – wysłuchanie wierszy M. Strzałkowskiej, nauka wybranego 

wiersza 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


„Mamusia” – Małgorzata Strzałkowska 

 

Motylek ma mamę 

i żaba i ćma 

i słonik i konik 

i kotek i ja. 

Lecz moja mamusia 

jest inna troszeczkę. 

Dlaczego? Nie wiecie? 

Pomyślcie chwileczkę... 

 

Nikt jeszcze nie odgadł? 

Naprawdę nie wiecie? 

Bo ona mnie kocha 

Najmocniej na świecie! 

 

,,Tatuś” - Małgorzata Strzałkowska 

 

Tatusiu! Tatusiu! 

Biegnijmy do lasu! 

Tatusiu! Tatusiu! 

Narobimy hałasu! 

 

Zawołamy do sowy 

i ptaków na niebie, 

że nikt nigdy nie był 

wspanialszy od ciebie! 

 

Nie krzyczy się w lesie? 

No tak ... więc posłuchaj, 

jak ci to wyszepczę 

cichutko do ucha ... 

Kocham cię.” 

 

5. „Moja mama” – rysowanie portretu, doskonalenie spostrzegawczości (karta pracy str. 

21). Dzieci wskazują kolejno na karcie pracy kropki czerwone, niebieskie i fioletowe. 

Następnie rodzic wymienia w różnej kolejności te kolory, a dzieci starają się jak 

najszybciej zakryć palcem wymieniony kolor (jedną kropkę). Po zabawie dzieci 

wyszukują w wyklejance serca i przyklejają je zgodnie z poleceniem oraz rysują 

kwiaty. W ramce rysują podobizny swoich mam lub innych bliskich osób. 

 



6. „Rodzinna toaletka” – segregowanie i klasyfikowanie przedmiotów. Dzieci i rodzice 

gromadzą się przy stole, na którym znajdują się przybory toaletowe oraz 3 obręcze 

ułożone tak, by tworzyły część wspólną. W każdej obręczy leży sylweta mężczyzny, 

kobiety i dziecka. Rodzic prezentuje każdy przedmiot, pyta dzieci: Co to jest? Do 

czego służy? Do kogo należy?. Następnie prosi dziecko o położenie przedmiotu 

w odpowiedniej obręczy lub części wspólnej. Dzieci przeliczają przedmioty 

w zbiorach i określają, w którym jest najwięcej, a w którym – najmniej przedmiotów.  

 

 

7. „Dla mamy i taty” – zabawa ruchowa przy wierszu. Podczas czytania dzieci prostym 

ruchem i gestami ilustrują treść wiersza. Podczas pierwszej zwrotki naśladują 

zbieranie kwiatów, podczas drugiej – grę w piłkę. Podczas trzeciej zwrotki zatrzymują 

się w miejscu i na hasło: Wiwat, mama, tata! – radośnie wyskakują do góry 

z podniesionymi rękami. 

 

„Dla mamy i taty” 

 Rano dałem siostrze  

z działki świeże kwiatki,  

zrobi z nich bukiecik  

mamie na Dzień Matki 

 

  W piłkę na boisku 

 z tatą dziś zagramy, 

 bo w Dzień Ojca  

zawsze mecz rodzinny mamy. 

 

W te dni wyjątkowe 

głośno zawołamy:  

„Wiwat, mama, tata! Bardzo Was kochamy!” 

 „Wiwat, mama, tata! Bardzo Was kochamy!” 

 

8. Kartka dla mamy- proszę o wydrukowanie załącznika. Niech dziecko 

samodzielnie wypełni kartkę według swojego pomysłu.   


