
       TEMATYKA: ŚWIĘTO RODZICÓW 

 

 

Witajcie Muchomorki! 

Zanim zaczniecie swoje ulubione zabawy  mamy dla Was ważne zadanie do wykonania każdego 

dnia.   

Na pewno każde z Was pamięta o myciu ząbków oraz częstym myciu rączek, szczególnie przed 

posiłkami,  po wyjściu z toalety i po zabawach na świeżym powietrzu. 

 

Zawsze tak robiliśmy w przedszkolu. 

Wykonywanie tych czynności umilą  Wam piosenki o higienie, linki poniżej; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QaFHWfeVI6A    

https://www.youtube.com/watch?v=mx4Da-ri1ag&list=PLlIzWVeEYlUMZrqByY5R-iqn2Vpr5_thl     

 

 

1.Zabawy muzyczne: 

Poproście rodziców o  kolorowe wstążki i włączenie ich ulubionej muzyki, zatańczcie dla 

rodziców najpiękniej jak umiecie, a może zatańczycie do muzyki z proponowanych linków; 

 

Walc kwiatów z Dziadka do orzechów – P.Czajkowskiego 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc 

 

Spring Waltz – F. Chopin 

https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs 

 

Andre Rieu Memories 

https://www.youtube.com/watch?v=EbD-YhN5obU 

 

Piękne walce – Andre Rieu – Johan Strauss Orchestra 

 https://www.youtube.com/watch?v=iIS-L-0543o&list=RDiIS-L-0543o&index=1 

 

Melodia dla Zuzi – Mare i Wacek 

https://www.youtube.com/watch?v=8cpw6rqzQTA 
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2. Zabawa plastyczna: Jesteście małymi artystami, więc proponujemy wykonanie książeczki 

Rodziny może pomogą wam w tym karty pracy. 

Postarajcie się ! ( zachowajcie książeczkę do powrotu do przedszkola) 

 

 

 



 
 



 



 



 
 



 





 



 



 



 
 

 

 

 

 

 



3. Zabawa ruchowa: 

*  „Ciasteczko dla taty”  - gdy zmęczony tata wraca z pracy możemy podać tacie ciasteczko, 

ale żeby je donieść na talerzyku, musimy poćwiczyć, na papierowym talerzyku układamy klocek                  

i przenosimy go po pokoju uważając aby nie spadł. 

 

 

*Pomóżcie rodzicom w nakryciu  stołu do obiadu, sprzątaniu po posiłku ,wiemy, że świetnie wam 

to wychodzi, tak jak i posługiwanie się sztućcami. 

Pomagajcie codziennie.  

 https://www.youtube.com/watch?v=OWsTnxpxxH4  

 

 

*„Pomagamy mamie' – naśladujcie ruchem czynności, które mama wykonuje w domu podczas 

sprzątania, prania, prasowania, gotowania. 

 

 

4. Wiersz do nauki na pamięć: 

                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=OWsTnxpxxH4


 

 

5. Piosenki o Rodzinie.  

Posłuchajcie piosenek, postarajcie się nauczyć tekstu, zapamiętać melodię a potem zaśpiewać 

mamie i tacie jedną z nich. 

 

Moja rodzina. 

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

 

Mama i Tata 

https://www.youtube.com/watch?v=1Qk0ACM6B0k 

 

ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE - KOCHAM CIĘ TI AMO JE T'AIME ❤ ❤ ❤  

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

 

Daj mi rękę tato 

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

 

 

6. Rozwiąż zagadki:  
„Czy znacie te zawody” - może któryś z nich wykonują wasi rodzice? Oto zagadki,  które należy 

rozwiązać. 

 

W pewnym miejscu, na półeczkach. 

Dużo książek się znajduje. 

Kto je wszystkim wypożycza i do kart wpisuje? 

                                                    BIBLIOTEKARKA 

 

 

Jak nazywa się ta pani co w kuchni pracuje? 

Smaczny obiad dla każdego szybko ugotuje. 

                                            KUCHARKA 

 

Głęboko spod ziemi węgiel wydobywa, 

na odświętnej czapce piórko mu się kiwa. 

                                         GÓRNIK 

 

Jak nazywa się ta pani co grzebień w ręku trzyma, 

kręci wałki, czesze koki i włosy też obcina. 

                                             FRYZJERKA 

 

Jaki pan ci służy radą kiedy się źle czujesz, 

bada cię, ogląda gardło i recepty wypisuje. 

                                              LEKARZ 

 

Ma biały fartuch, czepek na głowie, 

gdy chcesz, to zadba o twoje zdrowie. 

                                      PIELĘGNIARKA 

 

Robiąc zdjęcie aparatem o uśmiech cię prosi 

zrobi chętnie portret Ali oraz Gosi. 

                                                 FOTOGRAF 
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Co to za pani z uśmiechem wita, 

 wszystkich co robią w sklepie zakupy? 

Może ci sprzedać ubrania, ciastka, 

kwiaty, zabawki a także buty. 

                       EKSPEDIENTKA 

 

Jak nazywa się ten pan, co leczy zwierzęta: 

koty, konie oraz pieski, leczy też szczenięta. 

                             WETERYNARZ 

 

W ręku trzyma lizak, ruchem ulicznym kieruje. 

Zatrzymuje samochody, czy są sprawne kontroluje. 

                                              POLICJANT 

 

Kielnię nosi w ręku, domy ludziom buduje. 

Czy wiesz przedszkolaku, kto ten zawód wykonuje? 

                                           MURARZ 

 

Spodnie, bluzkę, kamizelkę i fartuszek, który nosisz, 

ona z chęcią ci uszyje, jeśli ją poprosisz. 

                                           KRAWCOWA 

 

chodzi wysoko po dachach, chociaż wcale nie lata, 

długą czarną miotłą kominy wymiata. 

                                           KOMINIARZ 

 

Przy ekranie komputera swoją pracę wykonuje 

i na klawiaturze różne rzeczy wystukuje. 

                                               INFORMATYK 

 

Jeśli rura ci przecieka lub twój kran się psuje, 

on na pewno ci pomoże wszystko zreperuje. 

                                               HYDRAULIK 

 

Mundur granatowy, wielką torbę nosi, 

listy i przesyłki do domów roznosi. 

                                              LISTONOSZ 

 

Uczy dzieci liczyć, z nią również czytamy, 

gdy mamy problemy do niej się zwracamy. 

                                         NAUCZYCIELKA 

 

Czyści dywan odkurzaczem, w mig podłogę wyszoruje, 

ściera kurze i zamiata. Kto ten zawód wykonuje? 

                                            PANI SPRZĄTACZKA 

 

 

 

Sieje zboże i rośliny, ziemię orze i bronuje, 

często w swoim gospodarstwie zwierzęta hoduje. 

                                                           ROLNIK 



 

Ktoś był z ogniem nieostrożny, pożar już się wzmaga. 

Kto odważny z długim wężem gasić go pomaga? 

                                                               STRAŻAK 

 

Zapewne odgadliście wszystkie zagadki. Brawo! 

Pewnie wiecie również jakich narzędzi potrzebują osoby wykonujące te zawody. 

Porozmawiajcie o tym z rodzicami. 

 

 

7. Zabawy ruchowe.  

Po tak wyczerpującym wysiłku umysłowym proponujemy trochę gimnastyki: 

 

„Motylki” - motylki latają gdy gra muzyka, na przerwę w muzyce przysiadają w dowolnym 

miejscu. 

„Bociany” - układamy na głowie lekką poduszeczkę lub papierowy talerzyk, prostujemy plecy, 

układamy ręce na biodrach i powoli poruszamy się po pokoju, wysoko unosząc kolana – bociany 

chodzą po łące. 

„Żabki” - naśladowanie żabich skoków, na hasło bocian przykucają nieruchomo przy jakimś 

przedmiocie. 

„Dżdżownica” - leżenie na brzuchu, dłonie ułożone jedna na drugiej, broda oparta na dłoniach, 

na hasło „spacer” tworzą z dłoni lunetę i unoszą ją do góry, tak jakby wyglądały przez otwór 

- dżdżownica szykuje się do wyjścia z ziemi, po chwili powrót do pozycji wyjściowej ( bo przez 

otwór widać ptaka), powtarzamy ćwiczenie. 

„Pszczoły” - pszczółka biega w rytm dowolnej muzyki, na przerwę w muzyce przysiada 

w  dowolnym miejscu i odpoczywa. 

 

 

 

8.Szanowni rodzice prosimy o przeczytanie dziecku wybranego przez nie utworu J. Brzechwy. 

 

Brzechwa dzieciom cz.1 

 https://www.youtube.com/watch?v=QKqoYO7ix30  

 

9.„Niespodzianka dla mamy i taty” - niestety nie możemy przygotować niespodzianki                              

w przedszkolu, więc prosimy rodziców o wydrukowanie proponowanych kolorowanek, 

niespodzianką będzie wysiłek włożony przez dzieci w kolorowanie upominku.  

Dla chętnych - praca plastyczna wg. wzoru na zdjęciu. ( laurka wykonana z odbitych i wyciętych 

dłoni dziecka) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QKqoYO7ix30






 



 
 

 

 

 

 

 



 

10. Zadania matematyczne:  
 

 



 
 

 

 

 

 





 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 



 
 

 

„ W co się bawić z mamą, z tatą” - prosimy o przekazanie dziecku treści zadania czyli 

przeprowadzenia z Państwem rozmowy na powyższy temat, dziecko zadaje pytania o Państwo 

na nie odpowiadacie. 

Dziękujemy! 

 

 


