
Propozycja  zajęć i zabaw z dziećmi  na dzień 26.05.2020 r. 

Temat: Kocham mamę i tatę. 

Witajcie ! 

Dzisiaj  będziemy kontynuować zabawy dotyczące rodziny. Miłej zabawy! 

 

1. Zabawa rozwijająca zmysł dotyku – Co to jest? 

Nieprzezroczysty worek, różne przedmioty wykorzystywane przez kobietę i mężczyznę, 

np.: apaszka, pomadka, torebka, pasek męski, krawat, portfel, pianka do golenia itp. 

Rodzic  rozkłada na dywanie przygotowane przedmioty używane przez kobietę                     

i mężczyznę. Nazywa je i przekazuje dziecku, aby mogło się z nimi zapoznać za 

pomocą dotyku. Następnie chowa je do worka, a dziecko wkłada rękę do środka                    

i próbuje nazwać trzymany przedmiot i określić czyj on może być. 

2. Rodzinne fotografie - oglądanie rodzinnych albumów. Wzbogacanie wiedzy          

o rodzinie. Rodzic wraz z dzieckiem ogląda rodzinne fotografie w albumach lub na 

komputerze. Dziecko wypowiada się na temat swoich rodzin. Podaje imiona: mamy, 

taty, brata, siostry. Z pomocą rodzica nazywa członków bliższej  i dalszej rodziny: 

mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia, kuzyn, kuzynka. 

3. Członkowie rodziny – dokończ rozpoczęte zdania: 

– Mama i tata to moi …. 

– Ja dla swojej mamy jestem…. 

– Ja dla swojego taty jestem …. 

– Mama mojej mamy to moja …. 

– Tata mojej mamy to mój …. 

– Mama mojego taty to moja …. 

– Tata mojego taty to mój …. 

– Ja dla mojej babci i dziadka jestem …. 

– W mojej rodzinie najbardziej lubię …. 

– Moja rodzina najczęściej …. 

– Rodzina jest dla mnie …. 

– W mojej rodzinie podoba mi się …. 

– Z mamą/tatą/rodzeństwem najbardziej lubię robić…. 

  

4. Ćwiczenia poranne przy piosence Ręce, prosto, prosto. Zamiast pomponów 

możecie wykorzystać chusteczki. 

 https://www.youtube.com/watch?v=yajQTJ1EgRA 

5. Święta naszych rodziców - oglądanie kalendarza. Zwracanie uwagi na Dzień Matki           

i Dzień Ojca. Rodzic rozmawia z dzieckiem  na temat znaczenia słowa święto, wyjaśnia 

https://www.youtube.com/watch?v=yajQTJ1EgRA


dziecku, że 26 maja obchodzimy Dzień Matki, a 23 czerwca – Dzień Ojca. 

Rodzic  pyta dziecko, dlaczego rodzice mają swoje święto. Dziecko próbuje 

wypowiedzieć się na ten temat. 

6. Wysłuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej Mama i tata. 

Mama i tata to świat nasz cały, 

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały, 

to dobre, czułe, pomocne ręce 

i kochające najmocniej serce. 

To są wyprawy do kraju baśni, 

wakacje w górach, nad morzem, na wsi, 

loty huśtawką, prawie do słońca, 

oraz cierpliwość, co nie ma końca. 

Kochana Mamo, Kochany Tato, 

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 

że nas kochacie, że o nas dbacie 

i wszystkie psoty nam wybaczacie. 

7. Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. 

Rodzic  pyta: 

- Jaki wydaje się świat, gdy obok są mama i tata? 

- Za co dzieci chcą podziękować rodzicom? 

8. Nauka  piosenki Dla ciebie, mamo.  

 https://pp6malyeuropejczyk.pl/download/35%20-%20Track%2035%20(online-audio-

converter.com).mp3 

9. Zabawa bieżna Kto szybko dobiegnie do swojej mamy? 

Mama i dziecko stają na wyznaczonych naprzeciwko siebie liniach. Na zawołanie: 

Dzieci – do mamy! Biegnie jak najszybciej w stronę mamy. Zapraszamy do zabawy 

również rodzeństwo.  

10. Nauczcie się prostego wierszyka dla rodziców. 

Mamo, Tato chodźcie z nami 

damy Wam łąkę z kwiatami, 

ze skowronkiem 

do wąchania, patrzenia, 

a do łąki dodamy życzenia. 

Nawet, gdy zachmurzy się na niebie, 

nawet, gdy się kłopotów nazbiera 

https://pp6malyeuropejczyk.pl/download/35%20-%20Track%2035%20(online-audio-converter.com).mp3
https://pp6malyeuropejczyk.pl/download/35%20-%20Track%2035%20(online-audio-converter.com).mp3


My uśmiechamy się do siebie zawsze 

jak dziś, jak teraz. 

11. Moja rodzina - zabawa do piosenki. Dziecko wskazuje poszczególne osoby 

wymienione w piosence. Na słowa "A to rodzina ma" rysuje rękoma koło przed sobą. 

https://www.youtube.com/watch?v=17CyW3bFbLI 

 

 12. Kwiatek – niespodzianka dla mamy i taty. 

Wyprawka, karta nr 26, klej, nożyczki. 

Rodzic wyjaśnia sposób wykonania kwiatka. Dziecko: 

- wycina z karty wszystkie zaznaczone konturem kolorowe paski i kształty, 

- składa i skleja zgodnie z instrukcją. 

Mam nadzieję, że fajnie się bawiliście, pozdrawiam i do następnych zajęć ☺ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=17CyW3bFbLI

