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Publiczne Przedszkole „Familijna Rosocha” 

Materiał zajęć do nauczania zdalnego 

GRUPA 1 (5,6latki)  

GRUPA 2 (3,4latki)  

Najważniejsza jest rodzina (25.05 – 29.05.2020r.)  

Opracowały: Aneta Kowalska, 

                        Karolina Kierzkowska 

Podane poniżej linki można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

Propozycja zadań i zabaw: 

25.05 

PONIEDZIAŁEK: 
Część I 

1.  Utrwalamy nazwy i poszczególne kolory dni tygodnia (wg planu Daltońskiego) 

 

PONIEDZIAŁEK 

WTOREK 

ŚRODA 

CZWARTEK 

PIĄTEK 

 

2. Ćwiczenia poranne – „Prawidłowa postawa” 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

Część II 

1. „Ukryty portret rodziny” – (ukrywamy gdzieś w pokoju zdjęcie rodzinne) - 

wprowadzenie do tematu zajęć zabawą muzyczno-ruchową – dziecko porusza się po sali 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
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w rytmie muzyki klasycznej i poszukuje ukrytego portretu rodziny. Na przerwę w muzyce 

zastyga w bezruchu. Zabawę prowadzimy do momentu odnalezienie przez dziecko 

ukrytego portretu rodziny (możemy pomagać dziecku poprzez wskazówki ciepło/zimno, 

jeśli wystąpi taka potrzeba). 

https://www.youtube.com/watch?v=JTc1mDieQI8&t= 

2. „Rodzina ” – rozmowa na temat odnalezionego zdjęcia – nauczycielka prosi dzieci, by 

dokładnie obejrzały odnalezione zdjęcie. Następnie rozmawia z dziećmi na jego temat 

 Co przedstawia zdjęcie? 

 Kto na nim jest? 

 Z czym kojarzy Wam się słowo „rodzina”? 

Możemy zapisać pomysły dziecka na temat: Rodzina 

 

 

 

 

RODZINA 

 

 

 

 

 

 

 

3. „Moja rodzina” – słuchanie wiersza B.  Formy – czytamy wiersz, a dziecko z uwagą słucha:  

Moja rodzina 

Moja rodzina to ja, mama, tata. 

Mam też siostrę Alę i młodszego brata. 

https://www.youtube.com/watch?v=JTc1mDieQI8&t
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Siostra jest wysoka, czarne włosy ma, 

a braciszek mały skończył latka dwa. 

Wspólne zabawy, wspólne spacery. 

Zimą na narty latem rowery. 

Czas wolny zawsze razem spędzamy, 

bardzo się mocno wszyscy kochamy. 

 

Następnie rozmawiamy z dziećmi na temat treści wiersza i doświadczeń własnych dziecka: 

Jakie postacie (osoby) zostały wymienione w wierszu? 

Jaka jest siostra, jak ma na imię? 

Jak rodzina spędza wolny czas latem, a jak zimą? 

Czy Wy też kochacie waszą rodzinę? 

Jak wasza rodzina spędza razem czas? 

( W tym momencie warto porozmawiać z dziećmi na temat rodzin niepełnych, bądź 

sytuacji dzieci, które nie mają rodzin i wyjaśnić dlaczego tak bywa i w jaki sposób można 

pomagać innym dzieciom) 

4. Zabawa dramowa "W mojej rodzinie" 

Dziecko pokazuje ruchem jedną wybrana czynność, którą lubi robić z mamą lub tatą. 

Pozostali członkowie rodziny mają za zadanie odgadnąć, o jaką czynność chodzi. 

5. „Kto należy do rodziny” – dziecko poznaje członków rodziny – można włączyć krótki 

filmik z serii Przedszkole Profesora Szymona pt. „Moja rodzina” i pokazać ilustracje. 

Dzieci starsze mogą samodzielnie odczytywać podpisy, dzieci młodsze odczytują wspólnie 

z rodzicem informujemy, iż ilustracje podpisane są pismem tzw. pisanym. Dzielą nazwy 

członków rodziny na sylaby, chętne dzieci wskazują pierwsze głoski. Zwracamy również 

uwagę na poprawne wypowiadanie słów. 

https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY
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6. Przypominamy dziecku co to jest i jak wygląda drzewo genealogiczne 

 

7. „Mój rodzinny album” - zachęcam  do obejrzenia wraz z dziećmi albumów rodzinnych i  

rozmowy na temat obejrzanych zdjęć. 

Część III 

Propozycja zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 
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1. „Rodzinka” – zabawa paluszkowa 

Mówiąc rymowankę pokazujemy kolejno palce naszej dłoni. 

Ten pierwszy to dziadziuś  (pokazujemy kciuk) 

A obok babunia   (drugi palec) 

Największy to tatuś   (pokazujemy środkowy palec) 

A przy nim mamunia   (pokazujemy czwarty palec) 

A to jest dziecinka mała  (pokazujemy mały palec). 

Tralalala, la, la… 

A to moja rączka cała! (machamy dłonią) 

Tralalala, la, la… 

2. „Kolorowe cudaki” – zabawa plastyczna 

Na popołudnie polecam zabawę dla całej rodziny w tworzenie różnych zwierzątek i nie tylko, 

za pomocą odciśniętych dłoni lub stóp. Potrzebne będą jedynie: biała kartka, farby, pędzel, 

pojemnik na wodę i duuużo dobrego humoru. Powodzenia! 

Link do przykładowej pracy: https://www.youtube.com/watch?v=F1IdW7hChek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05. 

WTOREK: 

Część I    

https://www.youtube.com/watch?v=F1IdW7hChek
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1. „Piosenka dla mamy” – „Kocham Cię, Ti amo Je t’aime” - osłuchanie z piosenką , próby 

śpiewania. 

https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs&fbclid=IwAR2boceB8mAasfd3a_

NfkOZRWU-FzCZ3vEOW57wlKlAx1wVUvMgojbJtaHI 

Usiądź mamo przy mnie blisko 

I posłuchaj tych słów, 

Ty z pewnością wiesz to wszystko, 

Jednak powiem to znów. 

 

Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

 

Popatrz mamo w moje oczy 

Ujrzysz w nich miłość mą. 

Nawet bardzo późno w nocy 

Śpiewać będę Ci to. 

 

Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs&fbclid=IwAR2boceB8mAasfd3a_NfkOZRWU-FzCZ3vEOW57wlKlAx1wVUvMgojbJtaHI
https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs&fbclid=IwAR2boceB8mAasfd3a_NfkOZRWU-FzCZ3vEOW57wlKlAx1wVUvMgojbJtaHI


11 
 

2. Improwizacja ruchowa z mamą do piosenki: „Kocham Cię, Ti amo…” 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA 

Część II 

1. „Święto mojej mamy” – zabawa dydaktyczna – dziecko siada wygodnie na dywanie. 

Pytamy dziecko czy wie jaki jest dzisiaj dzień tygodnia, jaka data oraz jakie święto dziś 

obchodzimy. Wyjaśniamy: Dzień Mamy – jest to święto, które jest obchodzone jako 

wyraz szacunku dla wszystkich mam. Data obchodów tego święto jest zależna od danego 

kraju np. we Włoszech czy USA Dzień Mamy obchodzony jest w drugą niedziele maja, u 

nas w Polsce właśnie dziś czyli 26 maja. 

(Dobrze by było, aby tę część zajęć poprowadził ktoś inny niż mama ) 

 

2. „Skojarzenie ze słowem mama” – zabawa ruchowa – dziecko porusza się swobodnie po 

pokoju w rytmie wygrywanym np. na bębenku/ innym dostępnym instrumencie. Na 

przerwę w grze dziecko siada i mówi skojarzenie do słowa „mama”. Zabawę prowadzimy 

do momentu, aż wszystkie pomysły dziecka się wyczerpią.  

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA


12 
 

3. „Portret mojej rodziny” – wykonanie pracy plastycznej – prezentujemy i omawiamy, jak 

należy wykonać pracę plastyczną (Wycinamy prostokąty i trójkąty na ubrania dla naszych 

członków rodziny oraz koła na głowy. Przyklejamy figury na kartkę i dorysowujemy włosy, 

ręce, nogi, oczy, nos, usta. Można dorysować jakąś scenerię np. łąkę/dom/plaże.) Po 

skończonej pracy dziecko sprząta swoje stanowisko pracy, następnie prezentuje                        

i omawia swoją pracę. 

 

1. Rysujemy koła, prostokąty, trójkąty/odrysowujemy szablony figur geometrycznych na 

wybranych kolorowych kartkach. 

2. Wycinamy z kolorowego papieru kształty figur geometrycznych. 

3. Wycięte elementy przyklejamy na białą kartkę, tak, by powstała rodzina. 

4. Dorysowujemy pozostałe elementy (włosy, oczy, nos, usta, ręce, nogi). 

5. Ozdabiamy tło rysunku według uznania (np. rodzinny portret na łące). 

(Starsze dzieci wykonują kolejne etapy samodzielnie, młodsze z niewielką pomocą) 

4. „Rodzinne czytanki” – wspólnie z dzieckiem czytamy opowiadanie, dziecko odczytuje 

nazwy obrazków i używa ich nazw w odpowiednich formach gramatycznych ( w razie 

problemów pomagamy dziecku, naprowadzamy). 
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3. „Zbieramy kwiaty dla mamy” – zabawa dydaktyczna –  rozkładamy dziecku  na dywanie 

emblematy kolorowych kwiatów oraz emblematy koszyczków do których można zbierać 

kwiaty. Następnie zapraszamy do siebie kolejne dziecko i prosimy  je o znalezienie 

odpowiedniego koszyczka  dla odpowiedniego kwiatuszka – z takim samym kolorem. 

Zabawa prowadzimy, aż uda się dla wszystkich kwiatów naleźć koszyczek. 
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Dzieci starsze i chętne mogą również odnaleźć i dopasować zgodnie z kolorem kwiaty z 

literami 
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Część III 

Propozycja zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 

Słuchanie wiersza W. Ścisłowskiego „Bukiecik dla Mamy” 

Po wysłuchaniu wierszyka dziecko może ułożyć online bukiet z wiosennych kwiatów, 

przystroić go i wydrukować w postaci laurki. Na pewno będzie to miły prezent z okazji Dnia 

Mamy. 

Bukiecik dla mamy 

Dziś dla Ciebie Mamo świeci słońce złote, 

dla Ciebie na oknie usiadł barwny motyl. 

 

Dziś dla Ciebie Mamo płyną białe chmurki, 

a wiatr je układa w świąteczne laurki. 

 

Dziś dla Ciebie mamo śpiewa ptak na klonie, 

i dla Ciebie kwiaty pachną też w wazonie. 

 

Dzisiaj Droga Mamo masz twarz uśmiechniętą 

- niechaj przez rok cały trwa to Twoje święto. 

 

Link do zabawy: https://www.buliba.pl/nasze-gry/gry-tworcze/laurka-z-bukietem.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.buliba.pl/nasze-gry/gry-tworcze/laurka-z-bukietem.html
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„Dwa słowa dla mamy” 

Odszyfruj wyrazy i przeczytaj samodzielnie lub z pomocą osoby dorosłej. 
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27.05 

ŚRODA: 

Część I 

1. Poranne zabawy ruchowe z elementem liczenia  

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg 

2. Zabawa konstrukcyjna z użyciem klocków różnej wielkości i rodzaju  „Budujemy domy 

dla naszych rodzin”. 

Dzieci budują domy dla swojej rodziny, nazywają pomieszczenia w domach, liczą pokoje. 

Część II 

1. „Święto mojego taty” – zabawa dydaktyczna – pytamy  dziecko czy wiedzą jakie święto 

obchodzimy 23 czerwca. Wyjaśniamy: Dzień Taty – jest to święto, które jest obchodzone 

jako wyraz szacunku dla wszystkich tatusiów. Data obchodów tego święto jest zależna od 

danego kraju np. we Włoszech, Hiszpani i Portugalii Dzień Taty obchodzony jest 19 

marca, a w Grecji w trzecią niedziele czerwca. U nas w Polsce obchodzimy Dzień Taty 23 

czerwca. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg
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2. „Jedziemy z tatą na zakupy” – zabawa ruchowa – dziecko porusza się po obwodzie koła. 

Na hasło: „Jedziemy na zakupy” dziecko zatrzymuje się i ustawia ręce, tak jakby kierowało 

samochodem. Zabawę powtarzamy czterokrotnie. 

3. „Wiersz dla taty” –  słuchanie wiersza E. Jędo –  czytamy wiersz: 

Dla taty 

Wstaję rano, słucham, grają 

Wszyscy pewnie zapytają, 

Jakie święto dzisiaj mamy? 

No to wszystkim ogłaszamy: 

Że to tatko dziś świętuje, 

Bo Dzień Taty obchodzimy, 

Więc rodzinnie się bawimy, 

Tato jedzie na rowerze, 

Roześmiany jest tak szczerze, 

Mama pędzie hulajnogą, 

Dzieci trochę jej pomogą, 

Bo gdy świat jest rozpędzony, 

My możemy go dogonić 

Ale tylko wszyscy razem 

I Dzień Taty zamieniamy 

Na najlepszy Dzień Rodziny! 

Następnie  rozmawiamy z dzieckiem na temat treści wiersza i doświadczeń własnych dziecka: 

 Kto obchodzi swoje święto w wierszu? 

 W jaki sposób uczciła rodzina „Dzień Taty”? 

 Na czym jeździł tata?  

 Na czym jeździła mama? 

 Co postanowiły zrobić dzieci? 

 A Wy jak zamierzacie świętować „Dzień Taty”? 

4. „Wspólne zabawy” – zabawa ruchowa – dajemy dziecku kartkę papieru. Na środku 

dywanu ustawiamy kosz/pojemnik. Dziecko z kartki papieru formuje kulę, następnie 

oddaje rzut do pojemnika. Zabawę prowadzimy 5-6-krotnie, dziecko liczy, ile razy udało 

mu się trafić do pojemnika. 
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5. „Kwiaty dla taty” – zabawa matematyczna – nauczycielka umieszcza na dywanie 

emblematy kwiatów i wazonu. Następnie mówi liczbę i prosi wybrane dziecko, aby 

umieściło w wazonie tyle kwiatów. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy, wybierając za 

każdym razem inne dziecko. Następnie przechodzimy do zdań np.: 

 

Dzieci młodsze: 

 Ania włożyła do wazonu 1 czerwony i 2 żółte kwiatki. Ile kwiatów do wazonu włożyła 

Ania? 

 W wazonie były 4 kwiaty 2 zwiędły. Ile kwiatów zostało w wazonie? 

 Marysia podarowała tacie 3 fioletowe i 1 biały kwiat. Ile kwiatów podarowała tacie 

Marysia? 

 

Dzieci starsze: 

 Ania włożyła do wazonu 5 czerwonych i 4 żółte kwiatki. Ile kwiatów do wazonu 

włożyła Ania? 

 W wazonie było 6 kwiatów. 2 zwiędły. Ile kwiatów zostało w wazonie? 

 Marysia podarowała tacie 5 fioletowych i 2 białe kwiaty. Ile kwiatów podarowała 

tacie Marysia? 

Przy dodawaniu i odejmowaniu wykorzystujemy emblematy kwiatów oraz układamy 

działanie z kartoników liczbowych. 
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Część III 

Propozycja zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 

1. „Mały domek” – zabawa naśladowcza do piosenki 

Jak wygląda domek? Na pewno każdy z Was doskonale wie! Tańczcie i śpiewajcie do 

piosenki, naśladując pokazane ruchy. Dobrej zabawy! 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=0ha3YO44EFE  

2. „Zbuduj dom”- zabawa kreatywna 

Zamień się na chwilę w architekta i stwórz projekt własnego domu. Wybieraj drzwi, okna, 

dach czy rośliny do ogrodu spośród proponowanych materiałów. Miłego budowania! 

 

 

 

 

Link do zabawy: https://www.lulek.tv/gry/darmowe/budujemy-dom-281  

28.05. 

CZWARTEK: 

Część I 

1. Poranna rozgrzewka – „Tańce Połamańce”: 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I&fbclid=IwAR1xCh6YHItBEseGrEu1LG

9rVcowQkH_o9E_Zim73s1rwauwPHYTxqZPmNQ 

2. Rodzinne śniadanie „Kwiatek śniadaniowy”: 

Potrzebne będą: 

 plasterki wędliny 

 zielony ogórek 

 pomidor 

 plasterek żółtego sera 

 serek mozarella 

 sałata 

https://www.youtube.com/watch?v=0ha3YO44EFE
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/budujemy-dom-281
https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I&fbclid=IwAR1xCh6YHItBEseGrEu1LG9rVcowQkH_o9E_Zim73s1rwauwPHYTxqZPmNQ
https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I&fbclid=IwAR1xCh6YHItBEseGrEu1LG9rVcowQkH_o9E_Zim73s1rwauwPHYTxqZPmNQ


25 
 

 kabanos 

Wycinamy z sera okrąg, a na nim kładziemy plaster pomidora i serka mozarelli, ozdobione na 

środku ketchupem - będzie to środek kwiatka. Do tego dołączamy płatki, które 

przygotowujemy z wędliny składanej w ruloniki, jak na zdjęciu poniżej. Z ogórka wycinamy 

łodyżkę, a z lisków sałaty układamy listki. Dla ozdoby wycinamy jeszcze pręciki z kabanosa, 

którymi przeplatamy płatki. 

 

Część II 

1. „Moja rodzina i ja” – oglądanie filmiku o rodzinie i wspólnie spędzanym czasie, 

rozmowa na temat filmiku. 

       https://youtu.be/LAKgnWNLMlg 

2. „Wspólnie tańczymy” – zabawa taneczna z rodziną do piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=YZyPU-WE9-0 

3. „Nasze ulubione zajęcia” – zabawa dydaktyczno – językowa – dziecko opowiada jak  lubi 

spędzać czas wolny z mamą i tatą/co lubi robić z rodzicami. Pilnujemy, aby dzieci 

formułowały pełne zadania (np: Lubię razem z rodzicami chodzić na spacery itd.). 

Następnie przypominamy, jak należy się wspólnie bawić, aby nasze zabawy były 

bezpieczne i udane. Dziecko może również wykonać rysunek, na którym przedstawi, w 

jaki sposób chciałoby dziś spędzić czas z bliskimi. 

4. Ćwiczymy spostrzegawczość 

 

https://youtu.be/LAKgnWNLMlg
https://www.youtube.com/watch?v=YZyPU-WE9-0
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Część III  

Propozycja zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 

1. „Rodzinna gra logopedyczna” – zabawy usprawniające narząd mowy 

Do tej zabawy należy wydrukować grę. Potrzebne będą pionki (tyle ile osób) oraz kostka do 

gry. Zapoznajcie się ze wszystkimi ćwiczeniami i przetrenujcie je wspólnie. Przesuwajcie się o 

tyle oczek, ile wypadnie na kostce. Wykonujcie polecenia z pól, które mijacie po drodze. 

Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do mety. 

 

Opis ćwiczeń 

Buziaki:  

- ułóż wargi jak do „u”- cmokaj wargami wydając charakterystyczny dźwięk. 

Kląskanie:  

- buzia otwarta- przyklejaj język do podniebienia i odrywaj go wydając odgłos kląskania. 

Uśmiech:  

- rozciągaj wargi na boki w szerokim uśmiechu, symetrycznie pokazuj przy tym zęby na górze 

i na dole buzi. 

I-O: - wypowiadaj coraz szybciej samogłoski: „i” rozciągając wargi w szerokim uśmiechu, „o” 

układaj usta na kształt jajka. 

Żucie:  

- żuj boki języka lekko je przygryzając zębami. 

Malowanie policzków:  

- przesuwaj językiem po wewnętrznej stronie policzków, raz z jednej a raz z drugiej strony 

buzi. 

Uśmiech bez zębów:  

- rozciągaj wargi, kieruj kąciki ust w stronę uszu, nie pokazuj przy tym zębów. 

E-O: - wargi rozciągaj w uśmiechu, wypowiadaj głośne „e”, następnie układaj wargi na kształt 

jajka i mów „o”. 

Malowanie sufitu:  

- buzia otwarta szeroko. Unoś język do góry. Przesuwaj językiem od zębów w stronę gardła. 

Parskanie wargami:  

- złącz wargi ,dmuchaj wprawiając je w ruch. 
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Dzióbek:  

- wysuń wargi do przodu, ułóż usta jak do „u”. 

Liczenie zębów:  

- buzia otwarta szeroko, dotykaj czubkiem języka każdego ząbka. Rozpoczynaj od boku, 

najpierw licz górne, potem dolne ząbki. 
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2. „Muminki” – oglądanie bajki 

Na dzisiejsze popołudnie zapraszam całą rodzinę do obejrzenia odcinka pt. „Wiosna w 

Dolinie Muminków”. Wasi rodzice na pewno będą dobrze znali tę bajkę z czasów swojego 

dzieciństwa. Miłego oglądania! 

 

 

 

 

 

Link do bajki: https://www.youtube.com/watch?v=T3IAvvLLzhw  

29.05 

PIĄTEK: 

Część I 

2. Ćwiczenie motoryki małej  - „Dziurawa wieża”. Zabawa w linku poniżej 

https://www.youtube.com/watch?v=AESGVXTf--Q 

3. Zabawa tanwczna wg pomysłu dziecka do piosenki „Kocham Cię, Ti amo…” 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA 

Część II 

1. Gimnastyka z mamą i tatą 

 „Wyścig żółwi” - ćwiczenie na czworakach 

Będziemy potrzebowali woreczków z grochem. Bardzo łatwo je uszyć lub można wsypać 

groch lub kaszę do woreczka na mrożonki. Uczestnicy (dziecko i rodzice) ustawiają się na 

linii startu. Każdy zawodnik na plecach ma balast w postaci woreczka. Każdy porusza się 

na czworaka najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie zaczynamy od miejsca dokąd 

żółw dotarł. Następnym razem staramy się poprawiać swój rekord i próbować dojść 

dalej. 

 „Przeprawa przez rzekę” - ćwiczenie skoczne 

Wyobraźmy sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga 

swoje brzegi od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu 

mieszkania. Musimy przejść na drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie 

https://www.youtube.com/watch?v=T3IAvvLLzhw
https://www.youtube.com/watch?v=AESGVXTf--Q
https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA
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wpaść do wody. Czym są kamienie? Poduszkami jaśkami lub innymi kawałkami materiału 

(wszystko po czym można skakać). Rozłóżcie je na podłodze tak, aby przejście po nich nie 

było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie 

ustawienie. Oczywiście na trudniejsze, tak jakby to był kolejny etap do przejścia w grze. 

 „Butelkowy slalom” 

Uważacie, że poruszanie się slalomem jest łatwe? To spróbujcie to zrobić z zawiązanymi 

oczami! Zaczynacie od rozstawienia dwóch butelek po pokoju. Dziecko ma chwilę na 

przyjrzenie się i zapamiętanie gdzie stoją, po czym zawiązujecie mu oczy. Zadanie polega 

na przejściu w taki sposób, aby nie przewrócić żadnej z butelek. Gdy uda mu się przejść 

poziom, dokładacie kolejną przeszkodę i tak do momentu, aż skończą Wam się w domu 

plastikowe butelki. 

 „Tor przeszkód” 

Do jego wykonania wykorzystajcie to, co macie w domu. Mogą to być wielkie kartony 

przez środek, których trzeba się przeczołgać. Poduszki, po których trzeba skakać. Butelki, 

które należy omijać czy krzesła, na które trzeba się wspinać! 

 „Mały ninja” 

Na czas tego ćwiczenia zamieniamy się w ninja. Wystarczy zaplątać sznurek czy włóczkę o 

stół i krzesła by stworzyć niełatwy do przejścia tor. Ćwiczenie wymaga skupienia, precyzji 

i trochę gimnastyki. A układ można za każdym razem zmieniać, zaczepiając w inny sposób 

włóczkę. 

 „Rzucamy do celu” - ćwiczenie rzutne 

Na podłodze stawiamy miskę lub wiaderko. Zadanie polega na celnym wrzuceniu do 

niego piłki lub zmiętych w kulki gazet. Wygrywa ten, kto wykona najwięcej prawidłowych 

rzutów z linii mety. 

 „Rzucamy do celu” – wersja z obręczami 

Można również wykorzystać do tego grę zręcznościową, którą skonstruujecie w domu. 

Potrzebne będą: papierowe talerzyki, farby, rolka po papierowych ręcznikach. Kilka 

papierowych talerzyków malujemy farbami na różne kolory. Wycinamy środek tworząc z 

nich obręcze. Na środku pokoju ustawiamy rolkę po papierowych ręcznikach. Aby rolka 

się nie przewróciła proponuję do środka włożyć kamienie lub inne ciężkie rzeczy, które 

macie w domu. Po przygotowaniu staramy się rzucić obręczą do rolki. 
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3. Rodzinna zabawa interaktywna „Znamy się lepiej” – do tej zabawy włączamy jak 

największą liczbę członków rodziny. 

https://wordwall.net/pl/resource/2207925/znamy-si%c4%99-lepiej 

4. Wspólny taniec do piosenki „Dziękuję mamo! Dziękuję Tato” 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&fbclid=IwAR2IMPuUnOVlWCeA6pdU1

zd2lVXKfz47TeTjGkS_1iS_8Hfnq28t816E5DM&app=desktop 

5. „Serce dla rodziców” – dziecko wycina samodzielnie serce z białej kartki ( młodszym 

dzieciom pomagamy). Zadaniem dziecka jest ozdobienie serca dla najbliższych wg 

pomysłu dzieci i dostępnych materiałów. 

Część III 

Propozycja zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 

1. . Słuchanie opowiadania J. Papuzińskiej - „Jak nasza mama zreperowała księżyc” 

Po przeczytaniu opowiadania można poprosić dziecko, aby spróbowało opowiedzieć, w jaki 

sposób mamie udało się pomóc księżycowi. 

Jak nasza mama zreperowała księżyc 

Mama opowiadała, że obudziła się w nocy, bo księżyc świecił 

jej prosto w twarz. Wstała z łóżka, aby zasłonić okno. I wtedy 

usłyszała, że ktoś pochlipuje na dworze. Więc wyjrzała oknem, 

ciekawa, co tam się dzieje. I zobaczyła, że księżyc świeci na 

niebie z bardzo smutną miną, a po brodzie, osłoniętej małą 

białą chmurką, płyną mu łzy. 

https://wordwall.net/pl/resource/2207925/znamy-si%c4%99-lepiej
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&fbclid=IwAR2IMPuUnOVlWCeA6pdU1zd2lVXKfz47TeTjGkS_1iS_8Hfnq28t816E5DM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&fbclid=IwAR2IMPuUnOVlWCeA6pdU1zd2lVXKfz47TeTjGkS_1iS_8Hfnq28t816E5DM&app=desktop
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- Co ci się stało? - spytała nasza mama. Dlaczego płaczesz? 

- Buuuu! - rozpłakał się wtedy księżyc na cały głos - chciałem zobaczyć, jak wygląda z bliska 

wielkie miasto, spuściłem się na dół, zaczepiłem o wysoką wieżę i obtłukłem sobie rożek! 

Księżyc odsunął białą chmurkę i mama zobaczyła, że ma utrącony dolny róg. Wyglądał 

zupełnie jak nadłamany rogalik. 

- Co to będzie! - lamentował księżyc. - Kiedy zrobię się znów okrągły, będę wyglądał jak 

plasterek sera nadgryziony przez myszy! Wszyscy mnie wyśmieją! 

- Cicho - powiedziała mu mama. - Cicho, bo pobudzisz dzieci. Chodź tu na balkon, połóż się 

na leżaku i poświeć mi, a ja spróbuję wymyślić jakąś radę na twoje zmartwienie. 

Księżyc podpłynął do balkonu i ułożył się ostrożnie na leżaku. A mama założyła szlafrok, 

pantofle i poszła do kuchni. Cichutko wyciągnęła stolnicę, mąkę, jaja, śmietanę i zagniotła 

wielki kawał żółciutkiego ciasta. Z tego ciasta ulepiła rożek, taki, jakiego brakowało 

księżycowi. 

- Siedź teraz spokojnie - powiedziała - to ci przyprawię ten twój nieszczęsny rożek. 

Okleiła mama księżycowi brodę ciastem, równiutko, i wylepiła taki sam rożek, jak ten, co się 

obtłukł. Potem wzięła jeszcze parę skórek pomarańczowych i tymi skórkami, jak plastrem, 

przylepiła ciasto do księżyca. 

- Gotowe! - powiedziała. - Za kilka dni rożek ci przyrośnie i będziesz mógł te plasterki 

wyrzucić. Ale pamiętaj, na drugi raz nie bądź gapą, omijaj sterczące dachy i wysokie wieże. 

Przecież mogłeś się rozbić na kawałki! 

 

 

 

 

 

 

2. „Peppa i cała rodzina” – kolorowanka online 
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Pod podanym linkiem czeka na Was do pomalowania kolorowanka ze Świnką Peppą i jej 

rodziną. Miłej zabawy. 

 

 

 

 

Link do kolorowanki: https://www.kolorowankionline.net/peppa-i-cala-rodzina  

Inne aktywności: 

http://mollymoocrafts.com/handprint-art-kids/  (laurki dla rodziców) 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/05/pomysly-na-prezent-dla-mamy/ 

https://www.easypeasyandfun.com/mothers-day-crafts-for-kids/   

https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2020/05/laurka-dla-mamy.html   

http://krokotak.com/2013/04/fathers-day-cards/ (laurka dla taty) 

https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/pamiec-uwaga-

spostrzegawczosc/1/memory-rodzina 

https://www.youtube.com/watch?v=7xEaRmr9Y3M 

https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2020/05/portret-mamy.html 

 

 

Miłej zabawy  Przesyłamy cieplutkie pozdrowienia dla wszystkich dzieci 

 

 

 

Poniżej kilka zadań dodatkowych dla dzieci starszych i chętnych 

https://www.kolorowankionline.net/peppa-i-cala-rodzina
http://mollymoocrafts.com/handprint-art-kids/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/05/pomysly-na-prezent-dla-mamy/
https://www.easypeasyandfun.com/mothers-day-crafts-for-kids/
https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2020/05/laurka-dla-mamy.html
http://krokotak.com/2013/04/fathers-day-cards/
https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/pamiec-uwaga-spostrzegawczosc/1/memory-rodzina
https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/pamiec-uwaga-spostrzegawczosc/1/memory-rodzina
https://www.youtube.com/watch?v=7xEaRmr9Y3M
https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2020/05/portret-mamy.html
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