
 

 

 

 

 

 

Witajcie Krasnoludki! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOJA RODZINA  

 

 

A Wasza rodzina – jak wygląda? Z ilu osób się składa? Co robicie razem? 

 Rodzice porozmawiajcie z dzieckiem o Waszej rodzinie. Dziecko utrwali sobie wiedzę. 

 

 

 

 Pokoloruj i podaruj kolorowankę mamusi   



 

KOCHAM CIĘ MAMUSIU 

 



 

 - Za co kochamy Rodziców? Do czego potrzebni są Rodzice? 

 Pokoloruj i podaruj kolorowankę tatusiowi   



 

 



Piosenka o sprzątaniu domu (do nauki na pamięć) 

(cel: integrowanie środowiska rodzinnego: zachęcenie dzieci do pomocy w pracach domowych) 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

Samo się nie zrobi pranie, odkurzanie 
i mycie podłogi i kurzu ścieranie. 
Same się ubrania nie poukładają 
i same talerze się nie pozmywają… 
 
Refren: Mama i tata to nie są roboty 
zawijaj rękawy bierz się do roboty 
 
Twoje łóżko nie chce samo się pościelić  
a kwiaty w ogródku same się wypielić… 
 
Refren: Mama i tata to nie są roboty 
zawijaj rękawy bierz się do roboty 
 
Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają 
wszyscy niech tak samo o porządek dbają 
 
Refren: Mama i tata to nie są roboty 
zawijaj rękawy bierz się do roboty 
 
Samo się nie zrobi pranie, odkurzanie 
i mycie podłogi i kurzu ścieranie. 
Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają 
wszyscy niech tak samo o porządek dbają! 
 
Refren: Mama i tata to nie są roboty 
zawijaj rękawy bierz się do roboty 
Mama i tata to nie są roboty 
zawijaj rękawy bierz się do roboty 

 

ILE ZAJĘĆ MAJĄ DOMOWNICY? – porozmawiajcie o tym co w domu robi mama, tata,  

a co robi dziecko?! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


CUKIERKOWY KWIATEK DLA MAMY I TATY 

Jest piękny i smaczny. Można zrobić dwa: dla mamy i dla taty, ale warto jest zrobić więcej – 

dla całej rodziny (z „dokładką”), Wykonanie jest dosyć proste i szybkie. 

 Do zrobienia kwiatka potrzebne są; 

  cukierki (ze skręconymi brzegami)- około 5-6 na jeden kwiatek  

+ 1 cukierek na środek kwiatka, 

 zielony długi pasek z bibuły lub krepiny (ewentualnie 2 wycięte    

listki), 

 patyczki do szaszłyków (tyle ile chcemy kwiatków). 

taśma klejąca. 

Rozpoczynamy od przyklejenia taśmą klejącą 1 cukierka do brzegu patyczka – jako środek 

kwiatka, następnie doklejenie dokoła pozostałych cukierków - tak aby tworzyły płatki. Potem 

należy owinąć patyczek zielonym paskiem bibuły, zaczynając od góry – od strony 

przyklejonych cukierków,  po środku dokleić listki i gotowe! 

.  



 

UWAGA! 

Cukierkowe kwiatki mają jedną wadę: SZYBKO „WIĘDNĄ”… tzn. ZNIKAJĄ!!! 

 

ŻYCZYMY SMACZNEJ ZABAWY! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZABAWA PRZY PIOSENCE  
„OJCIEC WIRGILIUSZ” (cel: usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie małej i dużej motoryki) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TU9YJR4v5Qw 
oraz https://www.youtube.com/watch?v=7y3lg_MYzVU 

Jedno z domowników zostaje wybrane na Ojca Wergiliusza i staje naprzeciw innych 

domowników.  

 

Rozpoczyna się piosenka: 

Ojciec Wergiliusz uczył dzieci swoje, 

A miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje, 

Hejże dzieci, hejże ha 

Róbcie wszystko, co i ja …  (ostatnie dwa wersy powtarzamy 2 razy) 

 

Na końcu ostatniej zwrotki Ojciec Wirgiliusz wykonuje dowolny ruch, gest, który pozostali  

mają za zadanie naśladować. Następnie wybiera kogoś z uczestników zabawy, które zostaje 

nowym Ojcem Wirgiliuszem i zabawa zaczyna się od początku.  

 

Jeśli bawią się dwie osoby – wymieniają się za każdym pokazaniem ruchu- gestu. Jeśli jest 

jeden uczestnik – może on wykonywać ćwiczenia  z filmiku lub przy lustrze, przyglądając się 

sobie podczas wykonywania ćwiczeń. 

Po słowach: sto dwadzieścia troje – może np. położyć ręce na biodrach. 

Hejże, dzieci – dwa podskoki 

hejże ha – dwa klaśnięcia 

róbcie wszyscy to co ja – może wykonać jakieś proste gesty, ćwiczenia (np. przysiady, 

ukłony, wymachy). 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TU9YJR4v5Qw
https://www.youtube.com/watch?v=7y3lg_MYzVU


Wiersz - Odkurzacz – Bolesława  Kołodziejskiego 
(cele: zdobywanie podstawowych  informacji o powietrzu. wykonanie prostych doświadczeń i uczestniczenie  

w zabawach badawczych). 

 

 
Szuru szu, szuru szu, 

pan odkurzacz poszedł w ruch. 

Jeździ wkoło po podłodze, 

warczy przy tym bardzo srodze. 

Szuru szu, szuru szu, 

wjeżdża wszędzie w zakamarki, 

czyści też najmniejsze szparki. 

Wszystkie brudy migiem wciąga 

i dokładnie pokój sprząta. 

Kiedy skończy, zobaczycie, 

cały pokój zacznie lśnić, 

a odkurzacz w ciemnym kącie 

o sprzątaniu będzie śnić. 
Można przeczytać dziecku wiersz w formie zagadki, Czytając wiersz, zastępujemy słowo 

odkurzacz innym słowem, np. czyścioszek, błyskotek, pracuś: 

Dziecko rozwiązuje zagadkę i odpowiada na pytania: 

Co robi odkurzacz?  

W jaki sposób zbiera śmieci?  

Kto może używać odkurzacza?  

Omów z dzieckiem zasady działania odkurzacza i bezpiecznego użytkowania. 

Zwróć dziecku uwagę, że odkurzacz jest urządzeniem działającym dzięki energii elektrycznej, 

a to oznacza, że dziecko nie może bez wiedzy i obecności dorosłego z niego korzystać.  

 „Szukamy powietrza”- zabawa badawcza z butelką dotycząca właściwości powietrza- 

zanurzamy pustą butelkę w wodzie i dzieci obserwują co się dzieje (pojawiają się bąbelki) , 

wyjaśniamy, że bąbelki to powietrze, które wydostaje się z butelki kiedy wlewa się tam woda. 

Wspólnie ustalamy, że powietrze nie ma  koloru, czyli nie możemy udowodnić że tu jest. 

 „Siła powietrza” – zabawa manipulacyjna, wprawianie lekkich przedmiotów w ruch, 

określanie, co jest ciężkie, a co lekkie, wdrażanie do sprzątania po skończonej 

zabawie.  Prezentujmy dzieciom sposoby wprawiania powietrza w ruch (za pomocą pompki, 

wachlarza, papierowych talerzyków) bez korzystania z prądu elektrycznego. Następnie przy 

użyciu dostępnych pomocy dzieci próbują jak najdalej rozdmuchać przedmioty rozłożone na 

stolikach: piórka, skrawki bibuły i cienkiego papieru, kulki waty, piłki, klocki, małe 

samochody, kredki. Dzieci opowiadają, co udało im się przesunąć strumieniem powietrza,  

i próbują wyjaśnić, dlaczego. Stosują określenia: 

lekkie – ciężkie. Na koniec dzieci odkładają wszystkie przedmioty i zabawki na właściwe 

miejsca. 

Pomoce: pompki, wachlarze, papierowe talerzyki, krążki, lekkie przedmioty, zabawki. 

  



MAGICZNE FIGURY 

(cele: trening spostrzegawczości, umiejętności plastycznych: ćwiczenie koncentracji uwagi). 

Pokoloruj:  

        

 

LUB WEGŁUG WŁASNEGO USTALONEGO KODU: 

      



 
 

Pokoloruj największy kwadrat 
 

 
(cele: ćwiczenie poprawiające koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijające pojęcia wielkości) 

 

 

 



 

DOKOŃCZ RYSOWANIE KWIATKA PO DRUGIEJ STRONIE KRESKI 
(cele: ćwiczenie rozwijające percepcję wzrokową, orientację przestrzenną,  

kształtujące świadomość lewej i prawej strony) 

 
 



RYSUJ PO ŚLADZIE 

 
 

 

 



 

 

Na zakończenie -  trochę ruchu: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-pmG45LdGKw  

 

Zestaw sześciu ćwiczeń – mama i dziecko : 
1.Lekki rozkrok, krzyżowanie wyciągniętych przed siebie rąk, następnie wymach 

 i łączenie rąk za plecami  

2. Kręcenie kółek głową w lewo/w prawo 

3. Unoszenie prawego kolana do lewego łokcia i zmiana stron 

4. Unoszenie kolan  

5. Leżenie przodem, ręce wyciągnięte przed siebie, jednoczesne unoszenie rąk i nóg  

 6. „Rowerek” w parach (złączone stopy). 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy wesołej zabawy  

  

https://www.youtube.com/watch?v=-pmG45LdGKw

