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PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH 

TYDZIEO XI 

TEMAT TYGODNIA: ŚWIĘTO MAMY I TATY    

                                      

 
ABC PRZEDSZKOLAKA W TROSCE O ZDROWIE 

 
 
Zdrowy przedszkolak – prezentacja https://www.youtube.com/watch?v=Qb-s5t_Eo6U 
 
 

W trosce o zdrowie dbamy o zęby, staramy się je  prawidłowo szczotkowad dwa  razy 
dziennie rano i wieczorem po 2 minuty. Spożywamy odpowiednie produkty spożywcze, aby 
mied zdrowe i mocne zęby np.:  przetwory mleczne które wzmacniają  zęby, żółty ser który 
zmniejsza ryzyko rozwoju próchnicy,  tłuste ryby bo biorą udział w mineralizacji zębów,  
brokuły które zawierają substancje chroniące przed paradontozą, marchew bo ma 
właściwości szczoteczki do zębów, truskawki gdyż wybielają zęby. 

„Myję zęby” – zabawa zachęcają do mycia zębów przy piosence zespołu Fasolki: 
https://www.youtube.com/watch?v=_heWtxGXdfQ 

Co lubią nasze zęby? – zabawa klasyfikacyjna. Rozmieszczamy na dywanie ilustracje 
produktów spożywczych, dzieci nazywają produkty znajdujące się na ilustracjach, 
zastanawiają się i wskazują te, które są szkodliwe dla zębów, a które są dobre (produkty 
można wyciąd z gazetek promocyjnych). 

Aby zachowad zdrowie staramy się starannie myd ręce i dbad o higienę ciała pomoże 
nam piosenka "Myj ręce" https://www.youtube.com/watch?v=LyrMNWZc6l4 

Spędzamy jak najwięcej czasu na spacerach, w ruchu, w parku! 
Staramy się zasłaniad buzię przy kaszlu, kichaniu, myd ręce przed jedzeniem, po 

wyjściu z toalety! 
 

 

Dla Mamy i Taty – wierszyk dla rodziców 
Dla kogo te kwiaty?  
Dla Mamy i Taty.  
Od kogo bukiecik?  
Od nas – grzecznych dzieci.  
Gdzie je zerwałyście?  
Na łące, oczywiście.  
A kiedy zbierane?  
W słoneczny poranek.  
Czemu je dziś przynosicie?  
Bo Mamusię i Tatusia kochamy nad życie. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb-s5t_Eo6U
https://www.youtube.com/watch?v=_heWtxGXdfQ
https://www.youtube.com/watch?v=LyrMNWZc6l4
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Rodzinna pantomima  
Wykorzystanie techniki twórczego myślenia „język ciała”.  

Dzieci przedstawiają ruchem zawody np.: swoich rodziców, mamy i taty. Pozostali 
członkowie rodziny odgadują, co to za zawód. 

 
Zabawa „Co robią inni?” 
Naśladowanie czynności charakterystycznych dla danego członka rodziny. Dziecko 

odgaduje, o kogo chodzi (np. mama zmywa naczynia, babcia robi na drutach, brat odrabia 
lekcje, tata czyta gazetę, siostra bawi się lalką). 

 
Pomocne dłonie – działalnośd plastyczna.  
Przed przystąpieniem do pracy przeprowadzamy rozmowę o tym, że każdy ma w 

domu swoje obowiązki, dzieci też. Słuchamy wypowiedzi dzieci, jak pomagają w domu. 
Następnie każde dziecko obrysowuje swoją dłoo na papierze rysunkowym (kartonie), wycina 
ją nożyczkami. Na wyciętej dłoni rysuje, w jaki sposób pomaga w domu. Rysunki czynności 
mogą byd wykonane po obu stronach dłoni. Rysunki pokazujemy rodzicom  oraz innym 
członkom rodziny i wspólnie z nimi ustalamy miejsce na wyeksponowanie „pomocnych 
dłoni”. Gdyby któreś z dzieci powiedziało, że nic nie robi w domu to należy je zachęcid, by 
pomyślało, w czym może pomóc w domu i to narysowało, jako zapowiedź włączenia się 
dziecka w prace domowe. 

 
Rozwiązywanie zagadek utrwalających znajomośd pokrewieostwa (praca w kręgu rodziny) 
Babci córka to moja ………….mama; 
Siostra mamy to moja ………..ciocia; 
Dziadek to tata mojego ………..taty; 
Do taty mojego taty mówię ……..dziadku; 
Jaką nazwę damy, mamie Twojej mamy?........... (babcia) 
Jak się zwracamy do brata swojej mamy ? …………(wujek) 

 

 
Kooczenie zdania. Dzieci siedzą w kręgu.  

Proponujemy, żeby dokooczyły zdania dotyczące rodziny np. 
W mojej rodzinie najbardziej lubię .......................................... 
Moja rodzina najczęściej ............................................................. 
Rodzina jest dla mnie ......................................................................... 
W mojej rodzinie podoba mi się ........................................................ 

 
Konstruowanie schematu drzewa genealogicznego 
Wyjaśniamy dziecku co to jest „drzewo genealogiczne”.  

Każde dziecko maluje farbami drzewo. Na mniejszych kartonikach rysuje najbliższych 
członków swojej rodziny i przykleja w odpowiednim miejscu na schemacie drzewa tak, by 
tworzyły poniższy schemat. Jeżeli dziecko ma rodzeostwo to również je uwzględnia na równi 
z rodzicami. Jeśli potrafisz możesz w puste pola na drzewie wpisad imiona członków swojej 
rodziny. Na tablicy przy drzewie wpisz swoje nazwisko. 
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Zabawa słowno - ruchowa 
Dzieci biegają po dywanie, na umówiony sygnał zatrzymują się.  

Rodzic bądź nauczyciel wydaje polecenia.  
- Proszę, by po mojej lewej stronie ustawiły się dzieci, które są "synami", a po mojej prawej 
stronie dzieci, które są "córkami". 
- Jak można inaczej nazwad dzieci, które ustawiły się po mojej lewej stronie (chłopcy). 
- Nazwijcie inaczej dzieci, które ustawiły się po mojej prawej stronie? (dziewczynki) 
Dzieci ponownie biegają. Na sygnał zatrzymują się. 
- Proszę, by dzieci, które są "wnuczkami", usiadły na dywanie, a dzieci, które są "wnukami" 
stanęły na lewej nodze. 
- Nazwijcie inaczej dzieci, które usiadły na dywanie? (dziewczynki, córki) 
- Jak można inaczej nazwad dzieci, które stanęły na lewej nodze? (chłopcy, synowie). 
  
Wiersz „JADĄ GOŚCIE” – M. Lechowska, D. Raczyoska 
Wreszcie nadeszło to upragnione, 
To wyczekane i wyśnione, 
Moje marzenie o 6 świeczkach. 
Dzisiaj zostanie spełnione. 
W domu wielka wrzawa od rana; 
Mama nie wyspana, ale roześmiana. 
Duży stół nakrywa tata, 
Bo zawita tu pół świata. 
Już wybiła ta godzina 
Właśnie schodzi się rodzina  
–Dzwonią do drzwi: dziadek, babcia, 
Wujek Krzysio, ciocia Sabcia. 
 
Dziadka Tadka też witamy, 
To jest tata mojej mamy. 
Coraz więcej jest radości, 
Coraz więcej wchodzi gości. 
Wszyscy już przy stole siedzą, 
Tort urodzinowy jedzą  

 
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat rodziny 
- Jakie znaczenie ma dla nas rodzina? 
- Co każdy z nas może zrobid, aby w rodzinie była radośd? 
 
Zabawa „Rodzina” z wykorzystaniem serii różnych obrazków lub naturalnych okazów 

Nauczyciel lub rodzic rozkłada na stoliku obrazki owoców, warzyw, zwierząt, ptaków, 
kwiatów, można wykorzystad w tej zabawie naturalne okazy owoców czy warzyw. Zadaniem 
dziecka jest wybranie kartoników z takimi rysunkami, które tworzą pewną "rodzinę" np. 
"rodzina owoców", "rodzina warzyw", "rodzina zwierząt" itd. 

 
Mapa skojarzeniowa „Rodzina”  

Dziecko na dużym kartonie rysuje to, co kojarzy mu się z tym słowem. Na podstawie 
mapy skojarzeo opowiada o rodzinie. 
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Domy i ich mieszkaocy 
Dzieci opisują budowle, które znajdują się na przygotowanych ilustracjach i pomaga 

im to zrozumied, dlaczego domy są tak bardzo różne. Rozmowa ma prowadzid do wniosku, że 
na całym świecie, w różnych domach mieszkają ludzie, których łączą więzy rodzinne, a więc 
nie są to ludzie sobie obcy. Dzieci z pomocą nauczyciela bądź rodzica próbują określid, co 
kryje się pod nazwą „dom”. Na przykład: Dom –to miejsce kochających się ludzi, uczucia 
łączące ludzi tam mieszkających. By łatwiej skoncentrowad uwagę dzieci na uczuciach 
łączących domowników, nauczyciel lub rodzic stawia pytania: 
 

Dlaczego ludzie wracają do domów? 

Dlaczego ludziom jest dobrze w domach? 

Dlaczego wam jest dobrze w domu? 
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Znajdź drogę dzieci do domku. Pokoloruj ten domek. 
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Gdzie mieszkamy? 
Sprawdzenie czy dzieci znają swój adres zamieszkania, jeśli nie zachęcamy do jego 

zapamiętania. Bardzo ważne jest tutaj zwrócenie uwagi dzieciom, że nie każdemu wolno 
mówid, gdzie mieszkamy. Adres zamieszkania podajemy w szczególnych okolicznościach – 
straży pożarnej, pogotowiu, policji. 

 
 

Zabawa ruchowa ze śpiewem – Stary Abraham 
Stary Abraham miał siedmiu synów, 
Siedmiu synów miał stary Abraham. 

A oni siedli i nic nie jedli, 
Tylko śpiewali sobie tak: 

Prawa ręka(potrząsamy przed sobą prawą ręką) 
Śpiewamy od początku piosenkę, powtarzamy słowa i ruch prawa ręka, dodajemy lewa ręka, 

potrząsamy lewą ręką. 
Kolejny raz śpiewamy piosenkę cały czas potrząsając już obiema rękami. 

Po kolei za każdym razem dodajemy kolejne części ciała: prawa noga (potrząsamy prawą i 
lewą ręką oraz prawą nogą) lewa noga (potrząsamy obiema rękoma, skaczemy na obydwu 

nogach)prawe ramię, lewe ramię, głowa. 
 
 

Masaż „List do mamy” 
Kochana mamo (rysujemy serce i wykrzyknik) 
Uśmiechnij się do mnie wesoło (rysujemy uśmiech) 
Zróbmy razem duże koło (rysujemy koło) 
Poskacz ze mną w kałuży („chlapiemy” plecy paluszkami, pstrykanie wszystkimi palcami) 
Szczególnie po wielkiej burzy (rysujemy błyskawicę) 
Narysujmy razem słonie (powoli kroczymy wewnętrzną stroną dłoni) 
Małe żółwie, może konie (szybko, z wyczuciem stukamy dłoomi zwiniętymi w pięści) 
Piękny bukiet zrobię sam (rysujemy kwiatka) 
I w prezencie Tobie dam (przytulamy dziecko siedzące przed nami) 
 
 

„Jak możemy zwracad się do mamy?” -  wyklaskiwanie sylab w wyrazach:  „mama”, 
„mamusia”, „mamunia”, „mamuśka”, „mamcia”, matula, mateoka; 
 
 

„Jak ma na imię i co lubi robid moja mama?”– zabawa pantomimiczna. Moja mama 
ma na imię… i lubi robid to (dziecko pokazuje ruchem czynnośd, którą lubi wykonywad 
mama). Pozostałe dzieci  lub domownicy odgadują nazwę czynności. 
 
 

Wykonanie pracy plastycznej z elementem dwiczeo grafomotorycznych - dzieci 
otrzymują kartkę z napisem „mama”. Ich zadaniem jest poprawienie konturu napisu i 
ozdobienie pozostałej części kartki wg własnego pomysłu. 

 
 



10 
 

Ćwiczenia logopedyczne – zabawy w tworzenie rymów 
Zabawimy się w tworzenie rymów. Rymowanie to zabawa, którą możecie wpleśd w 

niemal każdy dzieo. Rymowad można podczas spaceru, jazdy samochodem czy rodzinnego 
obiadu. Dzięki rymom wasze dziecko nauczy się bawid słowami. Będzie wsłuchiwad się w to, 
jak one brzmią. Dzięki temu zacznie rozumied, że KOTEK to nie tylko miauczące zwierzę, 
które łapie myszy, ale to także słowo, które ma swoją melodię i może byd podobne do innych 
słów. Takie rozumienie jest potrzebne do tego, aby nauczyd się czytad i pisad. To świetny 
sposób na wesołą naukę przez zabawę…  

Przebieg zabawy: 
Powiedz dziecku, że będziecie bawid się w tworzenie rymów. Rym to taki wyraz lub sylaba 
znajdująca się na koocu wyrazu, która jest taka sama jak w wyrazie poprzedzającym. Na 
przykład raczki – kaczki, worek – korek, Baśka – Kaśka, kawa – trawa, misiek – Rysiek, ława – 
zabawa, mak – rak, biedronka – jabłonka. Niech dziecko usiądzie w kółku. Zabawa polega na 
wymyślaniu rymów. Rodzic podaje sylabę / wyraz, może ją wyśpiewad lub wypowiadad 
rytmicznie, a dziecko podaje rymujące się z nią zdania. Na przykład: 

 Tak, tak, tak – rośnie mak! 
 Nie, nie, nie – nie ma mnie! 
 Puk, puk, puk – słyszę stuk! 
 Tik-tak, tik-tak, tik-tak – w Bałtyku leży wrak! 
 Lina, lina, lina – jesteś smaczna jak malina! 
 Wina, wina, wina, wina – śpiewaj głośno jak Alina! 
 Kaczka, kaczka, kaczka, kaczka – idzie Julka nieboraczka! 
 Rybka, rybka, rybka, rybka – dziś zabawa będzie szybka! 
 Ptaszek – pofrunął na daszek! 
 Wiosna, wiosna, wiosna, wiosna – moja mama jest radosna! 
 He, he, he – he, he, he – nie zatrzymasz nigdy mnie! 
 Pyk, puk, pyk – pyk, pyk, pyk – zdrowej wody daj mi łyk! 
 Felka, Felka, Felka – jesteś mała jak brukselka! 
 Pączek, pączek – dzisiaj nikt nie myje rączek! 
 Ziemniaki, ziemniaki – zjadają robaki! 
 Sałata, sałata – dla chomika zapłata! 

 
Rymowanie – prawdziwe słowa 

Wybierz wspólnie z dzieckiem jakieś słowo.  
Może byd to rzecz znana dziecku albo taka, która jest w zasięgu jego wzroku.  
Następnie wspólnie wymyślajcie słowa, które rymują się z wybranym przez was słowem. 
Może to wyglądad na przykład tak: 
Rodzic: Wybieram słowo „NOGA”.  
Hmm, co rymuje się ze słowem „noga”? 
Noga – podłoga, noga – joga, noga – stonoga… 
Dziecko może na początku nie rozumied, czym jest rym i na czym polega zabawa.  
Kiedy jednak rodzic będzie tworzył rymy do kolejnych wyrazów, w pewnym momencie 
dziecko dołączy. 
A jak reagowad, kiedy słowo dziecka nie będzie pasowało do rymu? 
Po prostu je zaakceptuj, uśmiechnij się i twórz kolejne rymy. Niech dziecko osłuchuje się z 
nimi. Pamiętaj, że dzieci dwujęzyczne mogą znad mniej słów w języku polskim i będą 
potrzebowały większego wsparcia rodzica. 
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Za co kochamy mamę, tatę? –  pogadanka z wykorzystaniem ilustracji. Dzieci kooczą zdanie: 
„Kocham moją mamę, tatę za to, że...”. Zwrócenie uwagi na to, iż miłośd może byd 
bezinteresowna. 
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 "Zabawy z mamą" – zestaw zabaw ruchowych. Dzieci zapraszają swoje mamy do wspólnej 
zabawy.  Powitanie w kole do piosenki "Głowa, ramiona..." 
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 
- Powitanie dziecka z rodzicem, rodzeostwem: rękami, nogami, łokciami, pośladkami, 
noskami, pleckami, kolanem, łokciem zgodnie z treścią wymyślonego wierszyka (propozycja) 

Witają się nasze rączki i przybijamy piątki; 
Witamy się nóżkami i stóp swoich dotykamy; 

A teraz witamy się łokciami i delikatnie się nimi stukamy; 
Witamy się pośladkami i się o nie ocieramy; 

Witamy się noskami i w Eskimosów się zamieniamy; 
Witamy się pleckami i się nimi przytulamy; 

Witamy się prawymi kolanami i się nimi dotykamy; 
- Dziecko i mama siadają plecami do siebie i pocieramy się wzajemnie; 
- Nadal siedzą tyłem do siebie, chwytają się pod łokcie i mama naciąga dziecko na swoje 
plecy; 
- Mama wykonuje klęk podparty, głową do środka koła. Dziecko przechodzi pod tak 
skonstruowanym "domkiem"; 
- "Ślimaczki", czyli w siadzie okrakiem, przejażdżka na swoim "domku" dookoła sali; 
- Relaks, podczas którego dorosły leży na brzuchu, zaś dziecko na nim; 
- "Worek" - dziecko leży na plecach, zaś rodzic ciągnie je po podłodze, trzymając za nogi. 
- Tunel dorosłych dla dzieci, pod którym przedszkolaki kolejno przechodzą; 
- Relaks w "foteliku" - dziecko siedzi pomiędzy nogami dorosłego, jest obejmowane przez 
niego rękoma i kołysane; 
- Wspólna zabawa do piosenki – „Deszczyk pada, deszczyk pada" 
https://www.youtube.com/watch?v=L3QdGJA7T4A 
 

Praca z Karta Pracy  4.22 – portret i opis mamy, doskonalenie umiejętności opisu, 
zdolności grafomotorycznych i logicznego myślenia, odwzorowywanie.  

Praca z Karta Pracy  4.23 – doskonalenie umiejętności opisu i zdolności 
grafomotorycznych, budowanie wypowiedzi. 
 
Prezent dla mamy - wykonanie serca z czerwonej masy solnej; 

MASA SOLNA - PROSTY PRZEPIS https://www.youtube.com/watch?v=ljIP06Xfbpg 
Potrzebne będą: mąka (pszenna, biała), sól oraz woda. Jak zrobid masę solną? To bardzo 
proste. Przede wszystkim: w przypadku mąki i soli zawsze stosujcie proporcje 1 do 1 (chod 
niektóre przepisy podają również 2 do 1), a więc na jedną szklankę mąki będziecie 
potrzebowad szklanki soli. Wody dodajcie tyle, aby otrzymad zbitą masę, czyli około połowy 
szklanki. Mąkę i sól wsypcie do głębokiej miski, wymieszajcie i zacznijcie dolewad wody 
(trzeba to robid stopniowo). Następnie ciasto należy zagniatad na desce lub stolnicy, tak 
długo, aż powstanie lepka, plastyczna masa. To najprostszy przepis na masę solną, który 
zawsze się sprawdza. Jeżeli chcecie „zaszaled”, do podstawowego przepisu możecie dodad 
przyprawy, na przykład cynamon, kakao lub kurkumę – uzyskacie w ten sposób ciekawe 
kolory. Innym rozwiązaniem będzie dorzucenie barwników spożywczych lub bardzo drobno 
zmielonego brokatu. Ozdabianie go różnokolorową masą.  

W czasie, gdy dziecko tworzy upominek, mama koloruje na kartce portret swojej 
pociechy w jej towarzystwie, ozdabia pokój wykonanym rysunkiem – propozycja poniżej  

https://www.youtube.com/watch?v=L3QdGJA7T4A
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Moja wesoła rodzinka – nauka piosenki 
Utrwalanie słów i melodii 

 
https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34&t=14s 

 
1. My rodzinę dobrą mamy, 

zawsze razem się trzymamy! 
I chod czasem czas nas goni, 
my - jak palce jednej dłoni! 

 
Ref. Mama, tata, siostra, brat 

i ja - to mój cały świat! 
Dużo słooca, czasem wiatr - 

to wesoły jest mój świat! 
 

2. Mama zawsze kocha czule, 
ja do mamy się przytulę. 
Tata kocha lecz inaczej, 
uspokaja, kiedy płaczę. 

 
Ref. Mama, tata, siostra, brat…….. 

 
3. Gdy napsocę i nabroję, 

siedzę w kącie, bo się boję! 
Tata skarci, pożałuje, 
a mamusia pocałuje! 

 
Ref. Mama, tata, siostra, brat.... 

 
4. Kiedy nie ma taty, mamy, 
wszyscy sobie pomagamy! 

I chod sprzątad nie ma komu, 
jest wesoło w naszym domu! 

 

Praca z Karta Pracy  4.24a – doskonalenie umiejętności opisu i zdolności 
grafomotorycznych i przeliczania. 
 

Praca z Karta Pracy  4.24b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji 
wzrokowej, odwzorowywanie, budowanie wypowiedzi.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34&t=14s
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Pokoloruj obrazek zgodnie z kodem 

 



17 
 

Policz tulipany i zamieo je w korale dla mamy Kasi                                                                                      
natomiast motylki w korale dla mamy Basi. 
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Pokoloruj ilustrację. Wytnij po zaznaczonych liniach. Elementy wycinanki naklej na karton. 

Ozdób ramką tak by powstał obrazek, który ozdobi Twój pokój. 
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Bukiet dla mamy  
 

 
 
– propozycja wykonania  
https://www.youtube.com/watch?v=fOBhTbCj4FY&fbclid=IwAR2WJXtsDiil-
FMBn0gGXeHSUMBwAA7tBl8RPf4W 
Przydatne materiały: 
- Kartka A- 4 - kolor zielony; 
- Papier kolorowy, rysunkowy; 
- Zszywacz; 
- Nożyczki; 
- Klej; 
- Ołówek; 
 

„Jak Tomek pomagał mamusi” Autor: Bożena Forma 
Tomek wracał z przedszkola do domu. Prawie wcale się nie odzywał. W przedszkolu 

pani rozmawiała z dziedmi o tym, co to znaczy byd samodzielnym. Tomek potrafił pięknie 
złożyd swoją bluzę. Już w czasie wakacji dwiczył to z mamusią. W przedszkolu zawsze 
odkładał zabawki na swoje miejsce. Ale czy tak naprawdę w domu zawsze wszystko robi 
sam? - Od dzisiaj będzie inaczej - postanowił. Kiedy tylko wszedł do domu równo ustawił 
swoje buty w przedpokoju. Poskładał ubrania, umył starannie ręce i usiadł do stołu. Podczas 
jedzenia wcale nie poplamił bluzy. Potem układał książki na swojej półce i pomagał mamusi 
w pieczeniu ciasta. Wieczorem, kiedy leżał w łóżku do pokoju weszła mamusia. Usiadła na 
brzegu łóżka i delikatnie pogłaskała go po głowie. - Bardzo mi dzisiaj pomogłeś. Nigdy nie 
myślałam, że tyle rzeczy potrafisz zrobid sam. Myślę, że zawsze mogę na ciebie liczyd. 
Tomkowi zrobiło się bardzo miło. - Kocham cię mamusiu. Naprawdę będę się starał. 

Rozmowa oparta na treści opowiadania poparta pytaniami: 
1. Co to znaczy byd samodzielnym? 
2. Jakie prace chłopiec wykonywał w przedszkolu? 
3. Co postanowił Tomek? 
4. Co chłopczyk zrobił aby pomóc mamusi? 
5. Czy mamusia doceniła starania synka? Opowiedz w jaki sposób okazała zadowolenie? 
6. Co zrobisz by Twoi rodzice byli zadowoleni z pomocy jakiej udzielasz im każdego 

dnia? 
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Pokoloruj rodzinny obrazek i wymyśl do niego opowiadanie. Spróbuj nadad mu tytuł. 
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Ponadto pamiętajmy że: 
 

 
Miłej pacy  

Z pozdrowieniami  
 

 


