
Drodzy Rodzice :) 

 

TEMAT TYGODNIA: Przyjęcie dla mamy i taty. 

Zadania do wykonania na ten  tydzień (18.05-22.05): 

 

 
- Zabawa dydaktyczna „Kto to?”.  

Rodzic rozdaje dziecku pocięte obrazki w postaci  puzzli  z postaciami mamy i 

taty – dzieci mają za zadanie ułożyć puzzle w jak najkrótszym czasie 

(załączniki) 

 

- Zabawa matematyczna „Policz guziki.” Rodzic wysypuje na dywan guziki. 

Zadaniem dzieci jest zebranie tylu guzików, do ilu potrafią policzyć. Guziki 

możemy zastąpić papierowymi kulkami, kredkami lub innymi przedmiotami 

których mamy dużo. 

 

 

- Recytacja wiersza M. Konopnickiej Na jagody. 

 

Śpiesz się, śpiesz laleczko, 

Bo nie mamy czasu! 

Idziemy na jagody 

Do boru, do lasu! 

 

Idziemy na jagody 

Dla mamy, dla taty. 

Będzie nam pomagał 

Ten wilczek kudłaty! 

 

Będzie nam pomagał 

Ten dzięcioł, co puka, 

Co w boru robaczków 

Po drzewach szuka! 

 
- Rozmowa na temat wiersza : Gdzie wybrały się dzieci i po co? Komu dzieci 

chciały zrobić niespodziankę? Jakie zwierzęta mogły spotkać w lesie?  

 

 



- Zabawa „Słyszę j, gdy mówię…” – dzieci wyszukują w pamięci wyrazy, w 

których słyszą głoskę j. 

WPROWADZENIE LITERKI „J,j ” 

Jak wprowadzamy daną literkę? 

-Zwykle zaczynam od kilkukrotnego powtarzania danej głoski. 

-Dzieci szukają słów, które zawierają daną literę, wspólnie głoskujemy każde 

słowo.  

- Każde dziecko dostaje na kartce napisaną mała oraz wielką literę. Na hasło 

„wyjmujemy nasze magiczne długopisy” dzieci będą wiedziały co robić  

(Rysujemy palcem po napisanej na kartce literze zgodnie z wskazówkami na 

obrazku). Często rysujemy również innymi palcami, łokciem, stopą. Ważne, aby 

dzieci zapamiętały daną literę.  

-Powtarzam y kilkukrotnie i długo daną głoskę razem z dzieckiem . Pytamy 

dzieci czy dana głoska jest spółgłoską czy samogłoską i dlaczego? (Pewnie 

odpowiedzą, że spółgłoską, ponieważ ma przyjaciółkę – przyjaciółka to 

„yyyy”).  

- Po ustaleniu czy głoska jest samogłoską czy spółgłoską ustalamy jaki kolor 

ona ma ? Czerwony czy niebieski? CZERWONY – SAMOGŁOSKA, 

NIEBIESKI- SPÓŁGŁOSKA.  

-Możemy na kartce napisać dzieciom  różne litery i poprosić o odnalezienie 

litery dziś poznanej.  

- Układanie literek z klocków, papieru, formowanie z plasteliny, wyklejanie 

ryżem (wykorzystujemy kartkę z napisanymi literami) 

- Cudownie by było jeśli mieliby Państwo możliwość wydrukowania lub 

samodzielnego napisania kilku linijek danej literki, aby dzieci mogły pisać po 

śladzie.  

- Codziennie przypominamy jaką literkę poznaliśmy, czy jest samogłoską czy 

spółgłoską, jaki ma kolor oraz kilka słów zawierających tą głoskę 

- Formowanie z plasteliny lub innej masy  literki J, j .  

 



  

- Ćwiczenia grafomotoryczne – pisanie po śladzie litery J,j. ( załącznik)  

- Karta pracy z literą J,j. (załącznik) 

- Ćwiczenia oddechowe „Studzimy herbatkę” – dzieci naśladują studzenie 

herbaty, dmuchając do plastikowego kubeczka – zwrócenie uwagi na wdech i 

wydech. 

 

- Rodzic  czyta wiersz E. M. Minczakiewicz Pary. 

Szklanka na spodeczku, 

przy talerzu łyżka, 

balonik dla Anki, 

a dla kotka myszka. 

Korale dla Celi, 

a kwiatki do dzbanka. 

Laleczka dla Zosi, 

a auto dla Janka! 

 

Połącz w pary 

te przedmioty. 

Pewnie ci się uda! 

Kreskę machnąć 

na papierze 

to nie żadne cuda. 

 

- Rozmowa na temat wiersza. 

O czym opowiada wiersz? Spróbujmy połączyć w pary wymienione w wierszu 

przedmioty i postacie. Rodzic  recytuje jeszcze raz powoli wiersz, a dzieci rysują 

na kartce wymienione przedmioty połączone w pary.  

 

- Zabawa „Ciasto dla mamy”. Dzieci z małymi piłkami siadają przodem do 

rodzica na podłodze. Następnie wypowiadają krótki wierszyk wraz z gestami. 

Mąka, cukier, jajko, masło – czterokrotne rytmiczne dotknięcie piłką o podłogę; 

zaraz zrobię z tego ciasto. – czterokrotne rytmiczne przełożenie piłki z ręki do 

ręki; 

Zakręcimy, zamieszamy – dwukrotne zakręcenie piłką na podłodze; 

pyszne ciasto tu podamy. – wystawienie piłki w dłoni przed sobą; 

Może jeszcze truskaweczki – czterokrotne rytmiczne dotknięcie piłką o podłogę; 

zaraz włożę do miseczki. – czterokrotne rytmiczne przełożenie piłki z ręki do 

ręki; 

Aby słodkie ciasto było, – masowanie piłką po brzuchu; 

mamie humor poprawiło. – podrzucenie piłki do góry i złapanie jej.  



 

- Nauka piosenki „Mama w kuchni” 
https://www.youtube.com/watch?v=vlDHyfQ4920 
 

Mama krząta się w kuchni od rana 

Myśli wciąż o niebieskich migdałach 

Gdy pytamy, co ugotowała 

"Dziś dla was pieczeń mam z hipopotama!" 

 

Ref. 

Nasza mama, mama zadumana 

Mama zadumana cały dzień 

błądzi myślami daleko 

codziennie przypala mleko 

na łące zrywa kwiaty 

i sól sypie do herbaty 

 

Nasza mama niezwykła kucharka 

Krokodyla wrzuciła do garnka 

krasnoludek wpadł jej do sałaty 

a w piecu piecze się zegarek Taty 

 

Ref. Nasza mama, mama zadumana 

Mama zadumana cały dzień 

błądzi myślami daleko 

codziennie przypala mleko 

na łące zrywa kwiaty 

i sól sypie do herbaty 

 

Ten krokodyl co uciekł z ogródka 

w przedpokoju chciał zjeść krasnoludka 

choć zegarek czuje się fatalnie 

lecz obiad był dziś bardzo punktualnie. 

 

Ref. Nasza mama, mama zadumana 

Mama zadumana cały dzień 

błądzi myślami daleko 

codziennie przypala mleko 

na łące zrywa kwiaty 

i sól sypie do herbaty 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vlDHyfQ4920


- Słuchanie wiersza T. M. Massalskiej Waga. 

Waga strasznie się wytęża: 

– Jestem silna! 

Jestem mężna! – 

Pierwszy waży się 

Atleta, 

Potem uczeń 

I poeta. 

Waga wszystko dzielnie znosi, 

Chociaż czasem, aż się prosi 

Krzyknąć: 

– Dosyć już ważenia! – 

Kilogramy tylko zmienia. 

Z trudem te ciężary dźwiga 

Wciąż milcząca… 

Sprawiedliwa. 

- Oglądanie różnych rodzajów wag na ilustracji. ( załączniki) Odczytanie 

napisu: waga. Przypomnienie działania wagi: Do czego służy waga? Co można 

na niej ważyć? 

 

- Próba odpowiedzenia na pytanie: Czy wszystko można zważyć? Dzieci 

uzasadniają swoje wypowiedzi.  

 

- Zabawa ruchowa „Jestem wagą” – praca ramion.  

Ramiona dzieci powinny być wyciągnięte w bok, tak jak ramiona wagi. 

Gdy na lewej szalce jest większy ciężar – lewe ramię jest opuszczone, gdy na 

prawej szalce znajduje się większy ciężar –opuszczane jest prawe ramię. 

 

- Zabawa „Kwiaty dla mamy” – układanie dla mamy dowolnych kompozycji z 

wyciętych kół. Wycinamy kolorowe kółka z których układamy kwiaty i 

przyklejamy na kartkę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Rodzic  czyta opowiadanie M. Niewielskiej Kiedy mamy nie ma w domu. 

Pewnego dnia zadzwonił dziadek. Okazało się, że babcia zachorowała, więc 

poprosił, żeby przyjechała do nich mama. 

Zanim Franek zdążył pomyśleć, co się mogło stać, mama była już spakowana. 

Wybiegając na dworzec, rzuciła szybko: 

– Pa, kochani. Będziecie musieli przez kilka dni radzić sobie sami. 

Tata miał trochę niepewną minę, ale powiedział: 

– Damy sobie radę, nie martw się! 

Następnego dnia rano Franek obudził się i ze zdziwieniem zauważył, że na 

krzesełku nie ma ubrań, które powinien włożyć. Wtedy przypomniał sobie, że 

przecież mama wyjechała. 

– Tato, gdzie są moje ubrania? 

Tata jeszcze spał, więc Franek poszedł go obudzić. 

– Jakie ubrania? – tata chyba się jeszcze nie rozbudził. Spojrzał zdziwiony na 

Franka, a potem na stojący na stoliku budzik. 

– O nie, już siódma trzydzieści? – zerwał się na równe nogi. – To niemożliwe! 

Dlaczego budzik nie dzwonił wcześniej? 

No tak, budzik zawsze nastawiała mama... Tata pędem pobiegł do łazienki. 

– Tato, ale moje ubrania... Nie wiem, gdzie są – jęknął Franek. 

– Poszukaj w szafie, gdzieś muszą być – Franek ledwo zrozumiał, bo tata 

nakładał sobie właśnie krem do golenia. 

Zajrzał do szafy, ale znalazł tylko ręczniki i pościel. W drugiej taty garnitury i 

koszule. Nigdzie nie było Franka skarpetek ani koszulek. Chłopiec zupełnie nie 

mógł sobie przypomnieć, gdzie mama kładzie jego czyste rzeczy. 

Ubrania były codziennie na jego krześle i nigdy nie zastanawiał się, skąd się tam 

brały. 

– Tato, nie mogę znaleźć! – zawołał. Ale tata zupełnie się tym nie przejął. 

– Trudno, pójdziesz w piżamie. Wkładaj buty, bo się spóźnimy! 

Franek był przerażony. Jak to buty? Nie dość, że nie ma w co się ubrać, to 

przecież nie jadł jeszcze śniadania! 

Poszedł do kuchni, ale nie było tam mamy, która z uśmiechem podsuwała mu 

miseczkę płatków z mlekiem. 

Na stole leżał karton po wczorajszej pizzy, którą tata zamówił, bo nie było 

obiadu, i kilka brudnych naczyń. Franek poczuł się głodny. W kartonie został 

jeszcze jeden kawałek pizzy. Była zimna i smakowała znacznie gorzej niż 

wczoraj, ale lepsze to niż nic. 

– Franek, jesteś już gotowy? Za dwie minuty wychodzimy! 

Nie było wyjścia, Franek włożył te same ubrania, które nosił wczoraj. Leżały 

zwinięte koło łóżka, tak jak je zostawił wieczorem. Chłopiec skrzywił się trochę, 

jak spojrzał na siebie w lustrze, bo koszulka była pognieciona, a na spodniach 

były ślady od trawy. Ale tata już go poganiał do wyjścia. 



W samochodzie Franek przypomniał sobie, że nie umył zębów. Pomyślał sobie, 

że tak nie może być. Postanowił, że jak wróci, przejrzy wszystkie szafy i półki, 

żeby znaleźć swoje ubrania. I będzie je sobie przygotowywał wieczorem. 

To może być nawet zabawne! Właściwie to śniadanie też mógłby sobie robić 

sam. Wystarczy przecież wlać mleko i wsypać płatki. Jeśli tata pokroi mu chleb, 

to zrobi sobie nawet kanapkę! 

 

- Rozmowa na temat opowiadania: Co się stało w domu Franka po wyjeździe 

mamy? Co postanowił chłopiec? Czy gdyby wasza mama musiała wyjechać, też 

mielibyście podobne problemy, jakie miał Franek? 

 

- Zadanie specjalne: 

W folderze „Projekt kulinarny – Bułka z masłem” znajdziecie Państwo 

instrukcje zadania.  

 

Jeśli odebrali Państwo z przedszkola rzeczy oraz książki dzieci, proszę o 

uzupełnienie książek  

Pozdrawiam  i ściskam moje przedszkolaki. 

Dbajcie o siebie  

Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy  

P. Asia  


