
 

 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa maluchów 

 29.05.2020 

 

Temat: Portret mamy i taty 

Piosenka obowiązująca w tym tygodniu: 

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

1. „Moja mina” – oglądanie twarzy w lusterkach, przedstawianie za pomocą min 

różnych uczuć, odgadywanie znaczenia min innych. Dzieci oglądają swoje twarze w 

lusterkach, robią różne miny, uśmiechają się, marszczą nosy. Na prośbę rodzica 

próbują zmieniać wyraz twarzy, aby ukazać emocje: radość, smutek, strach, 

zdziwienie, gniew i inne. Rodzice prezentują swoje miny dzieciom, a one zgadują, 

jakie to uczucia. Dzieci opowiadają, kiedy towarzyszą im prezentowane emocje.  

 

2. „Lustro” – zabawa naśladowcza. Dzieci i rodzice dobierają się w pary. Jedno z nich 

jest aktorem, drugie – lustrem. „Lustro” naśladuje wszystkie czynności i gesty 

„aktora”. Mogą to być np. czesanie włosów, zapinanie guzików, wchodzenie po 

schodach. Po chwili zamieniacie się rolami. 

 

 

3. „Dziękuję Ci Mamo! Dziękuję Ci Tato!- utrwalenie słów piosenki. 

 

4. „Maluję portrety” – wyjaśnienie pojęcia „portret”, malowanie na jednorazowych 

talerzykach portretów rodziców, dekorowanie pracy. Rodzic prezentuje ilustracje, 

zdjęcia i reprodukcje przedstawiające portrety i opowiada dzieciom o tej formie dzieł: 

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


 

 



 
 Portret to obraz, rysunek lub zdjęcie przedstawiające wygląd zewnętrzny osoby. Z 

portretu możemy się dowiedzieć, jak osoba wyglądała, jakie miała oczy, włosy, w co 

się ubierała. Najczęściej na portrecie znajduje się jedna osoba. Portret może 

przedstawiać całą postać, samą głowę lub popiersie. W dawnych czasach, gdy nie 

znano jeszcze fotografii, malowanie portretów było bardzo popularne. Najczęściej na 

dawnych portretach możemy zobaczyć królów, królowe, bogatych mieszkańców 

miast, rycerzy. Dziś portrety to przeważnie zdjęcia wykonywane na różnych 

uroczystościach lub do dokumentów.  

 

Następnie rodzic zaprasza dzieci do wykonania portretów rodziców – dzieci decydują, 

czy namalują całą postać czy popiersie, malują farbami plakatowymi na 

jednorazowych papierowych talerzykach. Brzegi talerzy dekorują plasteliną, 

koralikami, cekinami, brokatem. Z tyłu talerzyków można przymocować taśmą 

klejącą pętelkę ze wstążki – wówczas będzie można zawiesić portrety.  

 

5. „Wesoło, smutno, do spania” – zabawa muzyczno-relaksacyjna. Rodzic odtwarza 

fragmenty kilku utworów. Dzieci słuchają muzyki, leżąc. Po każdym wysłuchanym 

fragmencie siadają i próbują określić swoimi słowami charakter muzyki. Rodzic 

wykorzystuje następujące utwory do zilustrowania wesołej muzyki   „Cha-cha- -cha”, 

muzyki smutnej – „Jezioro łabędzie” P. Czajkowskiego, muzyki do spania – 

„Calineczka” 



Podkład do muzyki : 

 

Cha- cha – cha : https://www.youtube.com/watch?v=alMdyLefgWw 

Jezioro łabędzie: https://www.youtube.com/watch?v=C7Yi0CdtTc4 

„Calineczka”: https://www.youtube.com/watch?v=knjXGnR8MDE 

 

6. „Ojciec Wirgiliusz” – zabawa naśladowcza z udziałem rodziców. Jedno z was jest 

ojcem  Wirgiliuszem, a dzieci  naśladują pokazywane przez was gesty lub proste 

czynności. Rolę ojca Wirgiliusza mogą odgrywać zarówno rodzice, jak i dzieci 

dlatego po pewnym czasie zamieńcie się rolami. 

 

7. „Tu płynie rzeczka” – masażyk. Dzieci w parze z rodzicem wzajemnie wykonują 

sobie masaż pleców, do słów wierszyka: 

 Tu płynie rzeczka Tu płynie rzeczka, (ruch falisty od głowy do bioder)  

tędy przeszła pani na szpileczkach. (stukanie palcami wzdłuż kręgosłupa)  

Tu stąpały słonie (klepanie pleców dłońmi) 

 i biegały konie. (stukanie piąstkami wzdłuż kręgosłupa)  

Wtem przemknęła szczypaweczka, (leciutkie szczypanie od krzyża do głowy) 

 zaświeciły dwa słoneczka, (masaż spiralny wzdłuż kręgosłupa)  

spadł drobniutki deszczyk. (stukanie w plecy wszystkimi palcami)  

Czy przeszedł cię dreszczyk? (lekkie uszczypnięcie w kark) 

https://www.youtube.com/watch?v=alMdyLefgWw
https://www.youtube.com/watch?v=C7Yi0CdtTc4
https://www.youtube.com/watch?v=knjXGnR8MDE

