
Tydzień 25.05.2020 – 29.05.2020

Temat: NASI RODZICE

Ten tydzień to wyjątkowy temat, który Państwo możecie wypełnić zabawami związanymi 
z tematyką najbliższej rodziny. Kwestie, które warto poruszyć to więzi rodzinne, relacje, jakie 
tworzy się w rodzinie, a także rozmowy na temat zawodów, jakie Państwo wykonujecie. To już ten 
etap, by dziecko wiedziało i umiało wypowiadać się o pracy swoich rodziców.

Dni, które są świętem Mamy i Taty to oczywiście:



W. Ścisłowskiego „Bukiecik dla mamy”

Dziś dla ciebie mamo
Świeci słońce złote
Dla ciebie na oknie
Usiadł barwny motyl

Dziś dla ciebie mamo
Płyną białe chmurki
A wiatr je układa
W świąteczne laurki

Dziś dla ciebie mamo
Śpiewa ptak na klonie
I dla ciebie kwiaty
Pachną też w wazonie

Dzisiaj droga mamo
Masz twarz uśmiechniętą –
Niechaj przez rok cały
Trwa to twoje święto

Rozmowa na podstawie wiersza. Przykładowe pytania:
- Czy już wiecie kto ma swoje święto?
- O czym jest ten wierszyk ?
- Jakie prezenty dla mamy autor opisał w tym wierszyku?



Rozmowa na podstawie wiersza. Przykładowe pytania:
Jaki jest tata, o którym mowa w wierszu?
Dlaczego tata rozumie swoje dziecko?
W jaki sposób możesz okazać Rodzicom , że ich kochasz?

Co to jest rodzina?  Próby odpowiedzi przez dzieci na zadane pytanie. 
sylweta dłoni może symbolizować rodzinę. Każdy palec dłoni oznacza jednego z członków rodziny.
ja, mama, tata, siostra, brat.  Określanie stosunków łączących poszczególnych członków rodziny, 
np.: Tata to mąż mamy, dziecko to syn lub córka, itd. 

Obowiązki poszczególnych członków rodziny. 
Segregowanie przedmiotów (obrazki) symbolizujących czynności: pranie, prasowanie, robienie 
zakupów, gotowanie obiadów, prowadzenie samochodu, odkurzanie, trzepanie dywanów, 
wyrzucanie śmieci, spacer z psem, ścieranie kurzu, zmywanie naczyń, robienie drobnych napraw 
w domu, czytanie dziecku książek. Umieszczanie przez dzieci obrazków na tablicy obok postaci 
(mamy, taty , syna córki), które w ocenie dzieci najczęściej je wykonują. Przeliczanie 
przyporządkowanych obrazków i porównywanie ich liczebności. Udzielenie odpowiedzi na 
pytanie : „Kto z domowników ma najwięcej obowiązków, dzieci czy rodzice? 

Wyjaśnienie znaczenia wyrazu „zawód”, pogadanka na temat zawodów wykonywanych przez 
rodziców dzieci i innych ludzi z otoczenia – rozmowa o mniej znanych zawodach oraz podkreślenie
ważności każdej wykonywanej pracy. 

Treść zagadek.

1. Pani w białym stroju sprzedaje nam z półek buteleczki, tubki, torebki pigułek. (aptekarka)
2. Kto musi ściąć drzewo mechaniczną piłą, żeby na meble, listwy, desek wystarczyło? (drwal)
3. Kto to jest? Odgadnie chyba każde dziecko! Stoi przed orkiestrą. Wywija pałeczką. 

(dyrygent)
4. Kto nad głowami szczęka nożyczkami? Kiedy nie umiemy fryzury zrobić sami, tego pana 

odwiedzamy. (fryzjer)
5. To oni, w głębi ziemi, czarne zwalają bryły, żeby we wszystkich oknach jasne się światła 

paliły. (górnik)
6. Jaki zawód ma ten pan, co naprawia każdy kran. (hydraulik)
7. Ma biały fartuch - jak lekarz, ale nie leczy - wypieka. (piekarz)
8. Nosi biały czepek i biały fartuszek, ażebyś był zdrowy, czasem ukłuć może. (pielęgniarka)
9. Pani za sklepową ladą kupującego grzecznie wita. Tu odważy, tam domierzy towar dobry, 

tani, świeży. (sprzedawczyni)
10.Deska, młotek, zręczne ręce, zrobią mebli coraz więcej. (stolarz)
11.Kto pracuje w hełmie, pnie się po drabinie, kiedy syczy ogień i gdy woda płynie. (strażak)
12.Jak się nazywa taki lekarz, którego pacjent głośno szczeka. (weteryniarz)

Moja mama jest... Mój tata jest...
Układanie krótkich zdań na temat zawodów, np.„Moja mama jest kucharką. Mój tata jest 
stolarzem”.  



Jaki zawód pokazuję?

Kształtowanie świadomości schematu swego ciała. Zagadki ruchowe, pokazywanie zawodu z 
ilustracji, czyli pantomima: potrafię porozumieć się bez słów (stopniowanie trudności, dziecko 
intuicyjnie wybiera stopień wykonywanego zadania).

 Zabawa ruchowa „Fryzjer”

Kształtowanie świadomości schematu ciała, umiejętności orientowania się w przestrzeni. 
Znajomość pojęć typu: w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu itp. ( stopniowanie trudności, dziecko 
na miarę swoich możliwości wybiera stopień wykonywanego zadania).

Dziecko siada na krzesło i odgrywa rolę klienta salonu fryzjerskiego, a rodzic lub rodzeństwo są 
fryzjerami. Na hasło:
- mycie – myją głowy,
- ręcznik – wycierają głowę,
- strzyżenie – udają obcinanie włosów (z prawej strony, z lewej strony),
- czesanie – czeszą klienta (z przodu, z tyłu),
- suszenie – suszą włosy (na górze, na dole),
- lustro – pokazują lusterko (przed, za),
- pożegnanie – podają sobie ręce,
- marsz – fryzjer sprząta, a klient chodzi między krzesłami.

Rozwiązanie krzyżówki i odczytanie hasła.

Hasła:
1. Osoba, która czyści kominy.
2. Osoba, która gotuje w kuchni bądź restauracji.
3. Osoba, która naprawia buty.
4. Osoba, grająca w filmie lub teatrze.
5. Kobieta, demonstrująca stroje podczas pokazów.

6. Osoba, która zajmuje się rybołówstwem.



Zapraszamy do wysłuchania i tańca z Rodzicami do piosenek:

 „Kocham Cię, ti amo, je t'aime”
https://www.youtube.com/watch?

v=IdxQW3jqYtA&list=PL3mV_PYeVGQ9Fm0PNvgNQEsXNWTvKGjVP

„Mój tata wspaniały”
https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc

„Dziękuję Mamo, dziękuję Tato”
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE

Zapraszamy do wspólnej zabawy z dzieckiem przy gimnastyce na wesoło :)

https://www.youtube.com/watch?
v=351fw50UOn8&list=PLHA45nG8h4WfFfgTX9h9JMyyL9FPiie51

https://www.youtube.com/watch?
v=4T9mvzAZhD8&list=PLHA45nG8h4WfFfgTX9h9JMyyL9FPiie51&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

https://www.youtube.com/watch?
v=dvSAoxWiVT4&list=PLHA45nG8h4WfFfgTX9h9JMyyL9FPiie51&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8&list=PLHA45nG8h4WfFfgTX9h9JMyyL9FPiie51
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8&list=PLHA45nG8h4WfFfgTX9h9JMyyL9FPiie51
https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA&list=PL3mV_PYeVGQ9Fm0PNvgNQEsXNWTvKGjVP
https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA&list=PL3mV_PYeVGQ9Fm0PNvgNQEsXNWTvKGjVP


Prace plastyczne :

https://ekodziecko.com/teczowe-serduszka

https://321startdiy.pl/10-pomyslow-na-prezent-na-dzien-ojca/


