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25.05.2020 

I.1,4,5,6 

III.5 

IV.1,2,5,8 

II.11 

 

„Mama i Tata” 

 

1.„Spacer z rodzicami” – opowieść ruchowa. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem. 

2. „Rodzice i dzieci” –rozwijanie słuchu fonematycznego, swobodne wypowiedzi dzieci. „Z rodzicami” – nauka 

wiersza – rozwijanie pamięci mechanicznej i zachęcanie do odtwarzania wiersza z pamięci z odpowiednią 

intonacją, gestem. Wykonanie pracy plastycznej pt.: „Kwiaty dla mamy” – technika origami płaskie koła – 

rozwijanie wyobraźni, twórczej ekspresji plastycznej.   

3.Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne - kształtowanie prawidłowej postawy ciała (zabawy dołączone do 

scenariusza zajęć).  

4. „ Chcę porysować” – swobodna ekspresja plastyczna. Zabawy dowolne w domu, w wybranym przez dziecko 

kąciku zabaw, zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  

26.05.2020 

I.1,4,5,6 

III.5 

IV.2,3,7,8,

19 

 

„Super mama” 1.„Kwiatek dla mamy” – zabawa ruchowa przy piosence. Nauka piosenki fragmentami, metodą ze słuchu – 

kształcenie predyspozycji muzycznych.  „Perfumy dla mamy” – ćwiczenie aparatu oddechowego, rozwijanie 

wyobraźni i mowy. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem. 

2.„Zawody naszych rodziców” – praca z obrazkiem, kształcenie słuchu fonematycznego. „Moja super mama” –

malowanie pastelami portretu dla mamy.  

3. „Herbata dla mamy/taty” – zabawa z elementem równowagi.  „Posłuchamy bajeczki” – słuchanie wybranej 

przez dzieci bajki i rozmowa na jej temat – rozwijanie uwagi  i mowy.   

4. Zabawy dowolne według zainteresować dzieci, wdrażanie do samodzielnego wyboru zabawek i porządkowanie 

po skończonej zabawie. 

27.05.2020 

I.1,2,4,5,6,

8 

III.5 

IV.5,8 

II.4 

 

 

„Zabawy z 

mamą i tatą” 

 

1.„Tiki Tiki Room” – zabawa naśladowcza https://youtu.be/UP-ctUE4DHo . Zabiegi higieniczne przed 

śniadaniem. 

2. „Dlaczego ja?” – słuchanie opowiadania Aleksandry Radziszewskiej napisanego wspólnie z rodzicami: Justyną 

i Robertem. Opowiadanie nagrodzone w konkursie literacko – plastycznym „Ja i moja bajka” 2017 r. „Zabawy z 

mamą i tatą” – wypowiedzi w oparciu o serię obrazków.  

3.„Tęcza” – zabawa hamująco – pobudzająca. „Masażyk z mamą i tatą” – zabawa relaksacyjna.  

4. „Umiem grać, układać” – zabawa przy stoliku lub biurku wdrażająca do poznawania i przestrzegania reguł oraz 

kształtująca odporność emocjonalną. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci - przestrzeganie reguł 

https://youtu.be/UP-ctUE4DHo


bezpiecznej zabawy.  

28.05.2020 

I.1,4,5,6,7,

8 

III.5,9 

IV.5,7,14,

15 

II.8 

 

 

„Super tata” 

 

 1. „Kwiatek dla mamy” – zabawa ruchowa przy piosence. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem. 

2. „W domu z mamą i tatą” – zabawa dydaktyczna – kształtowanie orientacji w otoczeniu z uwzględnieniem 

różnych przedmiotów i wdrażanie do posługiwania się określeniami: z prawej strony, z lewej strony, na wprost, 

obok, przy; wykorzystanie posiadanej wiedzy i odgrywanie ról mamy i taty w zabawie. „Tyle samo” – policz i 

połącz – doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 0-6. „Aby wszystkim było miło” – zabawa 

integracyjna z rodzicami.  

3.Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne - kształtowanie prawidłowej postawy ciała według scenariusza. 

4. „Kanapka dla mamy/taty” – lepienie z dowolnej masy plastycznej. Zabawy dowolne według zainteresowań 

dzieci. Wznoszenie budowli z kloców, rozwijanie kreatywności dziecka. 

29.05.2020 

I.1,4,5,6,7,

9 

III.5 

II.4,7 

IV.1 

„Kochanym 

rodzicom” 

1. „Zawody” – rozwiązywanie zagadek słownych, rozwijanie logicznego myślenia. „Kwiatek dla mamy” – 

zabawa ruchowa przy piosence. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem. 

2. „Kwiatek dla mamy i taty” – malowanie obrotowe – nabywanie umiejętności tworzenia barw pochodnych; 

rozwijanie wrażliwości estetycznej, dekoracyjnej; zachęcanie do sprawiania radości bliskim.  „Wazon z 

kwiatami” – doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne.  

3. „Tęcza” – zabawa hamująco – pobudzająca.   

4.. „Serce, kwiat” – rysowanie w powietrzu oraz układanie na dywanie ze sznurka (wstążki, paska bibuły, 

kreatywnych drucików) – doskonalenie sprawności palców i nadgarstków. Zabawy dowolne w domu, w wybranym 

przez dziecko kąciku zabaw. 

 


