






















Omówienie wiersza, zadania do wykonania: 
cele: doskonalenie umiejętności,  wyrażania i okazywania swojego przywiązania i miłości do rodziny jako najwyższej wartości, 

wypowiadanie się wieloma zdaniami. 

Omów z kimś dorosłym, co się dzieje w wierszu w kolejnych dniach tygodnia 

(czy umiesz wymienić wszystkie dni tygodnia po kolei, i na „wyrywki”, 

np. jaki dzień nastąpi po czwartku…)? 

Jak Ty obchodzisz Dzień Mamy, Dzień Taty?  

Dokończ zdania: 

Moi rodzice są kochani, bo... 

Lubię być w domu, bo... 

Pomagam rodzicom w... 

Spróbuj namówić domowników do wykonania wspólnej rodzinnej fotografii! 

Zabawa ruchowa „Co robią?” – bawimy się w naśladowanie czynności 

charakterystycznych dla danego członka rodziny np.: mama zmywa 

naczynia, maluje się, tata trzepie dywan, czyta gazetę, babcia robi na 

drutach, robi ciasto, brat gra na komputerze, czyta książkę itp. 



                                             LAURKA DLA MAMY  
cele: pogłębianie więzi rodzinnych, okazywanie uczuć najbliższym 

Do wykonania: kartka lub karton A-4 biały, farby, 

pędzelek, zielony papier lub bibułka, ew. 

kolorowy papier na wazonik, wstążka lub gotowa 

kokardka: 

Na złożonej na pół kartce – w jej górnej i środkowej  

części odciśnij swoją dłoń lub kilka dłoni  

w dowolnych kolorach – to będą kwiaty.    

Poczekaj aż wyschną i dorysuj (domaluj lub wytnij  

z zielonego papieru) dłoniom – kwiatkom 

łodyżki i listki (ewentualnie doniczkę, wazonik 

lub domaluj/doklej kokardkę) i laurka gotowa 

(wzory – na czerech obrazkach). 

Dodatkowo: kubeczek – najlepiej jednorazowy lub 

mało używany w domu, kasza lub niepotrzebny 

papier (kolorowa gazeta) do wypełnienia 

kubeczka, długi patyczek do szaszłyka. 

Możesz wyschnięty odcisk dłoni wyciąć nożyczkami, 

dokleić patyczek od szaszłyka (pomalować lub 

okleić patyczek zieloną bibułką). Do kubeczka 

wsyp kaszę albo wypełnij papierem zmiętym w 

kulkę i wstaw kwiatek na patyczku (ostatni 

obrazek). 

                           POWODZENIA  



Wydrukuj i potnij obrazek na paseczki lub w kwadraciki. Następnie ułóż i przyklej na kartonie. 

(cele: ćwiczenie syntezy i analizy wzrokowej) 



UZUPEŁNIJ RODZINĘ FRAGMENTAMI OBRAZKA 
 cele: ćwiczenie grafomotoryczne doskonalące precyzję orientacji w czynnościach manualnych 

 



PORTRET MAMY 

cele:  rozwijanie odczuć estetycznych i umiejętności wyrażania swoich uczuć do bliskiej osoby. 



PREZENT DLA MAMY 
cele: doskonalenie umiejętności wykonywania zadań zgodnie z poleceniem, rozwijanie umiejętności rysowania po śladzie.  



CO ROBIĄ CZŁONKOWIE RODZINY NA OBRAZKACH? OPOWIEDZ 
PRZYPOMNIJ SOBIE ZABAWĘ RUCHOWĄ „CO ROBIĄ?”- CO NAJCZĘŚCIEJ ROBIĄ TWOI CZŁONKOWIE RODZINY  

cele: zacieśnienie więzi rodzinnych, poprawne wielozdaniowe wypowiedzi,  kształcenie umiejętności argumentowania. 



POLICZ ILE? NARYSUJ KORALE 
cele: rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych 



TEKST Z OBRAZKAMI: Dorosły - tekst, a Ty – obrazek 

 (dokończ szlaczek na dole) 
cele: ćwiczenie spostrzegawczości i skupienia uwagi, kształtowanie umiejętności społecznych 



 

Połącz  
cele: rozwijanie spostrzegawczości oraz zdolności logicznego myślenia, ćwiczenie koncentracji, percepcji wzrokowej  

 



KODOWANY OBRAZEK 
cele: rozwijanie spostrzegawczości, odczytywanie, rozumienie symboli (figur) i przyporządkowanych im kolorów 



 Piosenka dla mamy   https://www.youtube.com/watch?v=n14AtqPWlME 

 Uśmiech, oczy, złote włosy- 

 Mamę łatwo narysować! 

 Żeby jej nie było smutno, 

 Muszę Mamie kogoś dodać! 

 

Refren: Mama z lodami,  Mama z kanapą, 

      Lecz najpiękniejsza jest Mama z Tatą. 

  

 Może dorysować słonia? 

 Grubą książkę dać pod drzewem? 

 Albo piłkę lub skakankę? 

 Trudna sprawa, sama nie wiem! 

 

Refren: Mama z lodami,  Mama z kanapą, 

      Lecz najpiękniejsza jest Mama z Tatą. 

 

 Klipsy, szpilki, bluzka biała 

 Narysuję Mamę z marzeń, 

 żeby Mama się nie bała 

 muszę ją postawić w parze… 

 

Refren: Mama z lodami,  Mama z kanapą, 

      Lecz najpiękniejsza jest Mama z Tatą. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n14AtqPWlME


ZABAWA Z PIŁKĄ 
cele: wyrabianie umiejętności rzucania i chwytania 

• Kolanko 
Zabawa znana współczesnym rodzicom z 
dzieciństwa, możliwa nawet w domu. Ćwiczy u 
dzieci refleks, umiejętność chwytania piłki i 
rzutów (drogocenne wazony proponujemy na ten 
czas ewakuować z pokoju). Zasady są proste i 
polegają na rzucania do siebie piłki. W chwili 
gdy komuś nie uda się złapać, klęka na kolano, 
przy drugim upuszczeniu piłki – na drugie, 
potem opiera łokieć na podłodze itp. Zabawę 
można dowolnie modyfikować (np. zamiast 
opierania łokciem może być siad skrzyżny) i 
dostosowywać trudnością do umiejętności 
dzieci. Każde złapanie piłki cofa jedno 
utrudnienie (czyli łapiąc piłkę, wstajemy z 
kolanka). A po zabawie puchar… lodów lub 
sałatki owocowej dla zwycięzcy! 

• W wolnym czasie polecamy krótką literaturę  
z podwórkowymi zabawami: 
http://leaderorawa.pl/wp-
content/uploads/Dzienniczek-dawnych-
gier___internet.pdf 

http://leaderorawa.pl/wp-content/uploads/Dzienniczek-dawnych-gier___internet.pdf
http://leaderorawa.pl/wp-content/uploads/Dzienniczek-dawnych-gier___internet.pdf
http://leaderorawa.pl/wp-content/uploads/Dzienniczek-dawnych-gier___internet.pdf
http://leaderorawa.pl/wp-content/uploads/Dzienniczek-dawnych-gier___internet.pdf
http://leaderorawa.pl/wp-content/uploads/Dzienniczek-dawnych-gier___internet.pdf
http://leaderorawa.pl/wp-content/uploads/Dzienniczek-dawnych-gier___internet.pdf
http://leaderorawa.pl/wp-content/uploads/Dzienniczek-dawnych-gier___internet.pdf


I NA ZAKOŃCZENIE TROCHĘ RUCHU – 

ZUMBA! 
cele: uwalnianie emocji, poprawianie kondycji i ogólnej sprawności fizycznej oraz prawidłowej postawy ciała 

1. Zumba Kids cu Andrei - Gummy Bear 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q 

    2.  Zumba Kids cu Andrei - Hamster Dance 

https://www.youtube.com/watch?v=brj9NX4rPaA 

 

 

 

 

POZDRAWIAMY SMERFY  

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q
https://www.youtube.com/watch?v=brj9NX4rPaA

