
Kochane przedszkolaki,                                                    

 

W nadchodzącym tygodniu będziemy uczyć się w oparciu o tematykę: 
 

„Moi kochani Rodzice” 
 

W tym tygodniu porozmawiamy sobie o rodzinie, a szczególnie o rodzicach. To oni mają 

ogromny wpływ na Was, opiekują się wami, karmią, uczą samodzielności, zaradności, 

rozwiązywania problemów, są pocieszycielami i towarzyszami zabaw. Będzie to zatem 

tydzień pełen niespodzianek. 

 

Na początek krótka zabawa interaktywna: 

Ułóż puzzle - opowiedz co widzisz na obrazku  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/237922-rodzina-puzzle 

**** 

„Moja rodzina”- oglądanie zdjęć i wypowiadanie się na temat rodziny.  

Przygotujcie fotografię waszych rodziców i rodzeństwa.  

Powiedzcie: 

 kto znajduje się na zdjęciu,  

 jak mają na imię, 

 czym się zajmują, 

 co robi wasze rodzeństwo,  

 jaki mają kolor oczu, włosów.  

Zwróćcie uwagę na podobieństwa między wami, a waszą mamą i tatą. Na przykład, czy macie 

taki sam kolor oczu, włosów, podobny kształt nosa, ust? 

 

 

 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/237922-rodzina-puzzle


Posłuchaj opowiadania Agnieszki Galicy pt. „Rodzinka” 

Jeż Julek podskakiwał na półce i uśmiechał się pod nosem.  

- Coś ty taki dziś wesoły? zapytał Przemek. 

- Byłem gdzieś wczoraj i jest mi bardzo wesoło. -odparł Julek. 

- Gdzie byłeś? – dopytywała Agnieszka. 

- U mojej jeżowej rodziny na imieninach cieszył się Julek. 

- Proszę Pani, Julek mówi, że był u rodziny -wołała Aga. Czy to prawda? 

- Skoro tak mówi – stwierdziła Pani. 

- Nie wiedziałem, że jeże mają rodzinę -zdziwił się Przemek. 

 

A Julek zaśpiewał: 

Kto ma rodzinę przecież, czy wy o tym wiecie? 

I tatę , i mamę najpiękniejszą na świecie. 

 

Dzieci zaczęły przysłuchiwać się , a Julek opowiadał: 

 

-Mam starszego brata Gutka i młodszego brata Jurka oraz dwie małe siostry Jeżynki. Mam 

też wujków i ciocie, i oczywiście jeżowego dziadka i babcię jeżową. I właśnie wczoraj Jurek 

miał imieniny i mieliśmy takie rodzinne jeżowe święto. 

 

- Ja też mam brata – powiedziała Aga.- Jest już duży i chodzi do szkoły. 

- A ja mam dwie ciocię i siostrę i wujka i oczywiście mamę i tatę – wyjaśniał Przemek. I to 

moja mama jest najpiękniejsza! 

- Moja też- zawołał Franio. –A tata potrafi czarować , naprawdę wyczarował mi kiedyś nowe 

autko. 

- Pewnie ci kupił?- spytał Przemek. 

- Nie kupił, tylko wyczarował , tak mi powiedział , a w rodzinie nigdy się nie oszukuje- upierał 

się Franio. 

- Moja rodzina jest najfajniejsza na świecie – oznajmiła Jagódka. - Opowiadamy sobie różne 

kawały i pękamy ze śmiechu. 

- Najważniejsi w rodzinie są rodzice – mądrzył się Krzyś - bo oni dbają o nas. 

- A moi rodzice, mówią , że najważniejsze są dzieci – stwierdził Maciek. – Bo oni nas bardzo 

kochają. Mama mówi, że jestem jej oczkiem w głowie. 

- A czy Pani ma rodzinę? – zapytała Aga. 

- Oczywiście– odparła pani Beata z uśmiechem. Nie słyszałaś co mówił Julek? Każdy ma 

swoją rodzinę. 

- Słuchajcie- zawołał Przemek. Nasza pani też ma rodzinę. 

- A może by tak coś narysować dla rodziców? – spytała pani.-Przecież niedługo będzie święto 

mamy , a później święto taty. Pora zabrać się za przygotowanie laurek. 

Odpowiedzcie na pytania do opowiadania: 

– O jakim rodzinnym święcie opowiadał dzieciom jeż Julek? 

– Co o swoich rodzinach opowiadały przedszkolaki? 

– O jakim święcie przypomniała pani?  

– Co dzieci przygotują rodzicom z okazji święta mamy i taty. 

 

 



Dokończcie zdania.  

W mojej rodzinie najbardziej lubię … 

Moja rodzina najczęściej … 

W mojej rodzinie podoba mi się …  

**** 

Spróbujcie rozwiązać następujące zagadki: 

1) Ona cię karmi, ubiera, na długi spacer zabiera. 

Gdy obejmiesz ją za szyję, czujesz jak jej serce bije. (mama) 

 

2) Uczy cię jeździć na rowerze, na lody czasem zabierze. 

Gdy mama jest trochę zajęta, to on o wszystkim pamięta. (tata) 

 

3) To one są w domu najważniejsze,  

to im rodzice kupują zabawki, cukierki, 

To im czytają wiersze. 

Z nimi w domu jest wesoło, 

A mama i tata mają zajęć sporo. (dzieci) 

 

Teraz obejrzyjcie poniższe obrazki. Powiedzcie, co dzieci robią na nich ze swoimi rodzicami? 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

                   
 

 
 



    
 

    
 

A teraz dokończ poniższe zdania: 

 

-  Lubię, kiedy mama… 

- Lubię, kiedy tata… 

- Razem z mamą lubię… 

- Razem z tatą lubię… 

- Moja mama lubi… 

- Mój tata lubi… 

 

**** 

„Z mamą i tatą w kuchni” 

 

Teraz zaproponuję Waszym rodzinkom wspólną zabawę w kuchni. We wtorek przypada 

święto Waszych Mam. Może to dobra okazja na wspólne zrobienie ciasta? 

 

To wcale nie będzie trudne – nawet nie trzeba go będzie piec w piekarniku 

 

Zatem do dzieła!!! 

 

 

 

 



Pamiętaj, przed przystąpieniem do pracy porządnie umyj rączki!!! 

 

Nasze ciasto dla mamy to „Napoleonka”.  

 

Aby je zrobić, potrzebujecie: 

1. Dwie duże paczki herbatników  

Aby zrobić krem musicie mieć: 

 4 całe jajka 

 Pół szklanki cukru 

 16 łyżeczek mąki pszennej 

 2 opakowania cukru wanilinowego 

 1 litr mleka 

Sposób przygotowania: 

Jajka, mąkę, cukier zwykły i wanilinowy oraz mleko łączymy ze sobą i dokładnie mieszamy. 

Gotujemy na niewielkim ogniu mieszając i czekając, aż nasz krem będzie gładki. Po 

zagotowaniu studzimy, a następnie zimną masę wykładamy na herbatniki ułożone na blaszce 

jeden przy drugim. Po nałożeniu masy przykrywamy ją drugą warstwą herbatników.  

Gotowe  prawda, że nie było to trudne? Mam nadzieję, że od teraz częściej będziecie 

pomagać rodzicom w kuchni.  

A może zrobiliście inne ciasto niż napoleonka? Pochwalcie się wysyłając zdjęcia na naszego 

grupowego maila. 

 

**** 

 

Zabawa muzyczna:   

 

 

 

W związku z przygotowaniami do święta mamy i taty, zapraszam do wysłuchania pięknej 

piosenki Zozi – Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!  

 

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

 

 

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


ZoZi 

„Dziękuję mamo, dziękuję tato” 

 

1.Uczyliście mnie chodzić, uczyliście mnie mówić, 

jak się zachowywać 

jak zwracać się do ludzi. 

Ja mogę na Was liczyć, 

wiem że mi pomożecie 

najlepszych mam rodziców 

na całym wielkim świecie. 

 

Refren 

Dziękuje mamo, dziękuje tato 

za każdą zimę, za każde lato 

dziękuje mamo, dziękuje tato 

za to że macie dla mnie czas 

bardzo kocham Was! 

 

2. A najpiękniejsze chwilę 

są kiedy mnie tulicie 

dajecie mi buziaki 

idziemy tak przez życie 

co mogę dla Was zrobić? 

jak mogę się odwdzięczyć? 

jesteście w moim sercu 

będziecie w mej pamięci 

 

Ref: Dziękuje mamo, dziękuje tato…. 

 

Rozmowa na temat piosenki: 

- O kim śpiewamy w piosence? 

- Czego nauczyli nas rodzice? 

- Jakie chwile z rodzicami są najpiękniejsze? 

- Za co możemy podziękować mamie i tacie? 

- Jak możemy im podziękować za to co dla nas robią? 

 

**** 

 

 

 

 



Zabawa plastyczna: 

 

We wtorek z okazji Dnia mamy zrobiliśmy pyszną napoleonkę.  

 

Dzisiaj zrobimy coś specjalnego dla Waszych Tatusiów. 

 

„Mój tata” – praca plastyczna z użyciem farb. 

 

 Narysujcie  na kartce owal twarzy taty.  

 Pamiętajcie, że tata ma oczy, nos, usta, uszy, włosy (choć nie zawsze) i szyję.  

 Dorysujcie tacie jego ulubiony strój – może tata chodzi w garniturze, a może ma 

ulubiony sweterek?   

 Wokół postaci wykonajcie ozdobną ramkę malując ją, wyklejając wycięte elementy, 

wykorzystując naklejki, ozdabiając ramkę kolorowymi szlaczkami, cekinami, albo 

brokatem. 

 

Spróbuj ułożyć puzzle interaktywne zatytułowane: 

 

„I love my family” (Kocham moją rodzinę) 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/239755-puzzle-z-rodzin%C4%85 

 

**** 

 

Wysłuchajcie wiersza: 

 

Patrycja Siewiera  - Kozłowska 

„Z moim tatą” 

 

Z moim tatą wszystko zrobię: 

Z tatą jadę samochodem, 

I do parku, i na lody, 

Z tatą zrobię dziś zawody: 

 

Kto z nas pierwszy przy fontannie? 

Kto fikołka zrobi w wannie? 

Kto przeskoczy przez kałużę? 

Kto ma stopy bardzo duże? 

 

W dniu twego święta tato, 

Podziękuję ci za to: 

Za wyścigi, za zawody, 

Za spacery w parku, lody… 

 

Jesteś ze mną, kiedy płaczę, 

Gdy się śmieję i gdy skaczę, 

Więc dziś mówię – dzięki, tato! 

Chodź na spacer! Co ty na to? 

 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/239755-puzzle-z-rodzin%C4%85


Pytania do rozmowy kierowanej: 

 

- Co dziecko robiło ze swoim tatą? 

- Jakie zawody urządzało z tatą? 

- Za co mu dziękowało? 

- Co wy lubicie robić ze swoim tatą? 

- Jak się zwracacie do swojego taty? 

(tatuś, tatko, tatulek…) 

 

W załącznikach przesyłam karty pracy związane z naszą tematyką  

 

 

Zabawy ruchowe:                                         

 

,,Figury woskowe ” zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa  

Dziecko porusza się po pokoju, gdy rodzic klaśnie w dłonie dziecko stoi nieruchomo tworząc 

,,wymyśloną figurę”. Gdy rodzic klaśnie dwa razy dziecko, wraca do spacerowania.( zmiana 

ról)  

 „Gdzie jest mama?” – zabawa dydaktyczna. 

Dziecko chodzi po obwodzie koła. W środku leżą zdjęcia (mama, tata, siostra, brat). Na 

sygnał rodzica, dziecko odwraca się tyłem do środka kręgu. Rodzic zabiera jedne zdjęcie, 

dziecko odwraca się i głośno mówi, której ilustracji brakuje. Później rodzic dodaje dwie 

kolejne ilustracje – dziadka i babci – i kontynuuje zabawę 

„Taniec dla rodziców” – zabawa ruchowa do utworu „Gdy dzieci tańczą”. 

 Dziecko tańczy na gazecie tak, by żadną stopą nie wyjść poza jej obręb. Rodzic podaje 

kolejne komendy: skaczemy na prawej nodze, na lewej nodze, wokół własnej osi. 

„Gdy dzieci tańczą”: 

 https://www.youtube.com/watch?v=PskaUXPMi74 

 „ Odbicie w lustrze” - zabawa ruchowa - naśladowcza 

Rodzic staje przodem do dziecka  Wykonuje wymyślone przez siebie ruchy, gesty, miny. 

Dziecko jest lustrem i odwzorowuje czynności. Następnie zmieniają się role dziecko pokazuje 

czynności Rodzic naśladuje. 

Zabawy ruchowe rodzica z dzieckiem.  

Dziecko i rodzić wykonują razem ćwiczenia gimnastyczne według wskazówek: 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

https://www.youtube.com/watch?v=PskaUXPMi74
https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4


 

            
 

 

 

W ramach innowacji z języka angielskiego „Everyday English – angielski na co dzień” 

proponuję Wam wspólną naukę nowych słówek, związanych z rodziną: 

 

Family – rodzina 

Mum - mama 

Dad – tata 

brother – brat 

sister – siostra 

baby – dzidziuś 

 

I love my mum. – Kocham moją mamę. 

I love my dad. – Kocham mojego tatę. 

I love you. – Kocham Cię.  

  

Oto linki do piosenek, które łatwo wpadają w ucho i z którymi łatwiej zapamiętasz nowe 

słówka : 

  

 „If you love your mommy…” 

https://www.youtube.com/watch?v=RQ-h6WCVm6Q 

 

 “I love my mommy” 

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng 

 

 “I love my daddy” 

https://www.youtube.com/watch?v=Tm4jDxUqQgg 

 

 “Daddy is his name” 

https://www.youtube.com/watch?v=Wzro2goLYSY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQ-h6WCVm6Q
https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng
https://www.youtube.com/watch?v=Tm4jDxUqQgg
https://www.youtube.com/watch?v=Wzro2goLYSY


QUIZ 

 

Ponieważ zagadki mieliśmy już wcześniej, tym razem na zakończenie tygodnia mam dla Was 

quiz znajomości mamy i taty  

 

„Czy znam swoją mamę?”- quiz. 

- Ulubiony serial twojej mamy? 

- Jaki jest kolor oczu twojej mamy? 

- Jaką potrawę najbardziej lubi twoja mama? 

- Najlepsza koleżanka Twojej mamy ma na imię…? 

- Jakie ciasto twoim zdaniem udaje się mamie najbardziej? 

- W jakiej pracy domowej najczęściej pomagasz mamie? 

 

„Czy znam swojego  tatę?”- quiz. 

- Ulubiony program telewizyjny twojego taty? 

- Jaki jest kolor oczu twojego taty? 

- Jaką potrawę najbardziej lubi twój tata 

- Najlepszy kolega mojego taty ma na imię…? 

- W jakiej pracy domowej najczęściej tata pomaga mamie? 
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