
Rozkład materiału dla dzieci z gr. I i II 

(18.05. – 22.05.2020r.) 

 

Temat tygodnia: Święto RODZICÓW 

„Portret mojej rodziny” 

• Oglądanie zdjęć i albumów rodzinnych. Albumy ze zdjęciami. 

Omawianie miejsca i sytuacje, w których zostały one zrobione. Podawanie imion swoich 

bliskich. Mówienie, kto wchodzi w skład ich najbliższej rodziny. 

• Zabawa konstrukcyjna Budujemy domy dla naszych rodzin.   

Dziecko buduje dom dla swojej rodziny, nazywa pomieszczenia w domu, liczy pokoje. 

• Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.  

Lusterko dla dziecka.  

Powitanie – dziecko dotyka czubkiem języka każdego zęba osobno.  

Unosi język raz za górnymi, raz za dolnymi zębami.    

Pyszny obiad – dziecko oblizuje językiem wargę górną i dolną, jak po zjedzeniu pysznego, 

rodzinnego obiadu.  

Spacer – przy szeroko otwartej jamie ustnej, język idzie na spacer w stronę nosa i w stronę 

brody.   

Rodzinna zabawa – dziecko naśladuje dmuchanie baloników: wciąga powietrze nosem i 

wypuszcza ustami.  

Całusy – dziecko wypycha wargi do przodu i naśladują wysyłanie pocałunków mamie i tacie.  

 

• Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec z gazetami. Nagranie piosenki (np. Mama i tato), 

Kiedy R. włącza nagranie piosenki, wówczas dziecko w dowolny sposób zatańczy na 

rozłożonych gazetach, nie schodząc poza nie. Kiedy nagranie jest zatrzymywane, dziecko 

przybiera jak najbardziej dziwne pozy, nie wykraczając poza linię gazety. 

https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4 

• Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej Rodzina.  

Razem mieszkamy: ja, mama, tata.  

Mam młodszą siostrę, starszego brata…  

Każdy pamięta o urodzinach, bo taka właśnie jest ma... (rodzina) 

 

• Słuchanie opowiadania E. Stadmüller Dzień rodziców.   

Odświętnie ubrani rodzice siedzieli cichutko na widowni, czekając na przedstawienie. 

Tymczasem za kulisami (czyli za szafą) trwały gorączkowe przygotowania do występu. – 

Proszę pani – alarmował słoń – odpadła mi trąba! 



 – Przywiąże mi pani ogonek? – przymilała się małpka. – Oko mi się odkleja! – denerwowała 

się żabka. Gdy wszyscy wreszcie byli gotowi, odezwał się gong (czyli uderzenie w patelnię) i 

na scenę wyskoczyła mama kangurzyca (czyli Magda w brązowym dresie z doszytą na 

brzuchu wielką kieszenią). – Mama kangurzyca każdego zachwyca – recytował Bartek, 

wskazując na Magdę. 

 – Ma na brzuchu kieszeń, w niej kangurka niesie –  i Magda – hop – wyciągnęła z kieszeni 

małe, pluszowe kangurzątko. Zaraz za kangurzycą na scenie pojawiły się dwa słonie – duży 

(Oskar) i mały (Ada). 

 – A mój tatuś ukochany z drzewa zrywa mi banany – chwaliła się Ada, wachlując się wielkimi 

szarymi uszami z tekturowych talerzyków.           

– Jedz córeczko moja miła, żebyś szybko mi przytyła – mówił Oskar, dyskretnie przytrzymując 

trąbę z rury do odkurzacza. Po słoniach występowały, małpki, żabki, kotki i niedźwiadki. 

Wszyscy czworonożni rodzice czule przemawiali do swych dzieci, a one chwaliły się swoimi 

rodzicami. Na koniec Olek, wystrojony w białą koszulę i granatową muchę, wyrecytował: Czy 

dziecko jest tycie, czy też waży tonę, czy ma długie uszy, czy krótki ogonek, czy ma futro 

gładkie, w prążki czy też w łaty, ma cieplutki kącik w sercu swego taty. Czy fruwa, czy pływa, 

czy też pełzać musi, to jest najpiękniejsze dla swojej mamusi. Więc dzisiaj wszyściutkie na 

świecie dzieciaki ślą swoim rodzicom słodziutkie buziaki. W tym momencie wszyscy razem 

wyskakiwali na scenę, żeby posłać całuska, ukłonić się, a następnie paść w objęcia widowni.  

Kolejnym punktem programu był słodki poczęstunek, po którym rozpoczął się konkurs tańca z 

rodzicami. Wygrała Dominika ze swym tatą, bo rzeczywiście byli najbardziej zgraną i 

zwariowaną parą.    

– Musimy poćwiczyć – przekonywał mamę Olek w drodze do domu. Za rok to my wygramy, a 

jak nie my, to na pewno Ada z tatą. 

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. R. zadaje pytania:  

– Co się działo podczas spotkania rodziców w przedszkolu?  

– Jakie postacie występowały w tym przedstawieniu?  

 – Kto wchodzi w skład twojej rodziny? 

 – Co lubisz robić z mamą?  

– Co lubisz robić z tatą? 

• Lepienie tortu z plasteliny.  

Dziecko rozgrzewa plastelinę w dłoniach i lepi z niej okrągłe placuszki, układając jeden na 

drugim jako warstwy tortu. Przygotowuje przyjęcie dla rodziców w kąciku lalek. 

                

 

 

 

 

 



„Mama i Tata” 

•  Zabawa muzyczna Wymruczane melodie.  

R. wybiera w myślach, jaką melodię przedstawi dziecku, jedynie ją mrucząc. Potem śpiewa, 

mrucząc wybraną piosenkę. Następnie dziecko, stara się odgadnąć, co to za piosenka, podaje 

jej tytuł lub śpiewa wymruczany fragment. 

• Wprowadzenie – wypowiedzi na temat obrazka. Pyta R.: Jak myślisz – kto to może być? Czy 

to może być mama i tata? Dlaczego? Następnie prosi, aby dziecko opisało wygląd 

przedstawionych osób. 
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• Spacer w okolicy domu, lasu – wyszukiwanie rodzin. Podczas spaceru dziecko próbuje 

odnaleźć rośliny lub zwierzęta z tej samej rodziny. Przykłady: 

                 

 



Połącz dorosłe zwierzę z jego dzieckiem. Nazwij mamy i ich dzieci 

 

 

  

 

 



„Album rodzinny” 

• Czytanie globalne wyrazów Mama, Tata. Wyrazy dla dziecka do globalnego czytania: 

mama, tata, druciki kreatywne, patyczki, wałeczki plasteliny. Dziecko głośno czyta wyrazy, 

dzieli wyrazy rytmicznie (na sylaby) z wyklaskiwaniem, następnie wodzi palcem po każdej 

literze, układa kształty z kreatywnych drucików lub patyczków. Na koniec wykleja litery 

cienkimi wałeczkami plasteliny. 

• Zabawa grupowa Podróż z mamą.  

Zapraszamy na wyprawę:  

– rowerami – dziecko leży na dywanie na plecach i naśladuje pedałowanie,  

 – kajakami – dziecko siada z ugiętymi nogami i wykonuje ramionami ruch wiosłowania,  

– samolotem – dziecko rozkłada wyprostowane ręce w bok i biega po sali,  

– balonem – dziecko stoi na palcach i przykuca. 

 

• Zapoznanie dziecka z poniższym  wierszem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zachęcamy mamę, tatę lub rodzeństwo w wieku szkolnym by przeczytało dziecku swoją 

ulubioną bajkę z dzieciństwa lub te, które lubi przedszkolak. 

• Zagadki o członkach rodziny dla dziecka: 

Nie każdy jest siwy,                                            Jaką nazwę damy,                                                 

nie każdy wąsaty,                                                mamie Twojej mamy?  (babcia) 

lecz każdy jest tatą 

mamy albo taty.  (dziadek) 

Babci córka, siostra taty, mamy                       Oto niezwykle łatwa zagadka, 

Jak się nazywa ta pani?  (ciocia)                       Kim jest dla Ciebie syn Twojego Dziadka?   (tata) 

  

Może uda Wam się wymyśleć wspólnie zagadkę o mamie! 



„Kwiaty dla mamy i taty” 

• Zabawa kierowana w kąciku lalek Poranek z mamą.  

Wyposażenie kącika lalek: stolik, kubeczki, talerzyki, czajniczek, plastikowe owoce i warzywa. 

R. zaprasza dziecko do zabawy. Dziecko odgrywają rolę mamy i przygotowują śniadanie dla 

swoich dzieci (lalek): herbatę, kanapki, płatki z mlekiem, serwuje owoce lub warzywa. 

• Rozmowa z dzieckiem Co robi moja mama?  

Obrazki kobiet wykonujących różne zawody. R. rozmawia z dzieckiem o pracy, jaką wykonuje 

ich mama. Nazywa czynności, jakie wykonują panie na obrazkach. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zabawa popularna Ojciec Wirgiliusz. Nauka słów i melodii: 

Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, a miał ich wszystkich 123. 

 Hejże dzieci, hejże ha, róbcie wszystko, to co ja!    

   

 • Zabawa ruchowa Mamo, mamo, ile kroków do domu? Skakanki. 

R. wyznacza start i metę za pomocą skakanek. Dziecko staje na starcie, a R. na mecie. 

Dziecko zadaje pytanie: Mamo, mamo, ile kroków do domu? I odmierza tyle kroków, ile 

zaproponuje R. Gdy, dziecko dojdzie do mety  ono potem pełni rolę rodzica.                                                    

 



Pokoloruj obrazek dla Rodziców według własnego pomysłu: 

 

    

 



Do zobaczenie i moc buziaków od cioci: Justynki, Kingi, Iwonki! 


