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PONIEDZIAŁEK : MOI RODZICE 

1. „Moi rodzice” – dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka, doskonalenie umiejętności 

poprawnego wypowiadania się pod względem gramatycznym. Dziecko siedzi na dywanie. 

Rodzic rozkłada pośrodku duży arkusz szarego papieru, na którym naklejone są postaci: 

mama i tata. Rodzic mówi: To mama i tata, prezentuje wyrazy do globalnego czytania: 

mama, tata. Z pomocą dzieci nakleja je obok odpowiedniej postaci. Dziecko wypowiada się 

na temat roli rodziców. 

2. „Spacer z mamą” – zabawa ruchowa. Dziecko dobierają się w pary. Jedno dziecko jest 

mamą mama jest duża, a drugie jej dzieckiem – dziecko jest małe, więc kuca. Mama chwyta 

dziecko za rączkę i idą razem na spacer. Po kilku krokach następuje zamiana ról. 

3. „Kwiat z dłoni” – przeliczanie w zakresie 1–5, rozwijanie ekspresji poprzez nadawanie 

nowego znaczenia przedmiotom. Dziecko siadają do stolików, na tacach są przygotowane 

dłonie wycięte z papieru, papierowe kwiaty, listki, kokardki, kleje. Dziecko przeliczają swoje 

palce u jednej i u drugiej dłoni, przeliczają palce papierowych dłoni. Nakleja dłonie na karton, 

na każdym palcu nakleja kwiat. Rodzic pyta: Z ilu kwiatów masz bukiet?. Dziecko ozdabia 

kwiaty listkami i kokardką.  • papierowe dłonie, kwiaty, listki, kokardki, kleje, karton 

4. „Przeciwieństwa” – swobodne posługiwanie się pojęciami jakościowymi w rozmowie – 

dostrzeganie przeciwieństw. Przy dowolnie wybranej muzyce dziecko porusza się szybko, 

wolno, do przodu, do tyłu, głośno, cicho. Przy każdej aktywności ruchowej Rodzic zaznacza 

przeciwny ruch, np. Teraz będziemy poruszać się do przodu, a teraz przeciwnie: do tyłu itp. 

R. prosi dziecko, aby w rozłożonych parach obrazków odnalazły takie same obrazki: jabłka, 

lale, samochody, pieski, bociany. Zadaje pytanie: Co to jest przeciwieństwo?, dziecko 

odpowiada i rozmawia na temat swoich doświadczeń. Systematyzuje, porządkuje informacje 

z wykorzystaniem piłeczki; mówi tylko to dziecko, które ma piłkę. 

 

                                                                                       



WTOREK : LUBIĘ ROBIC NIESPODZIANKI 

 

1. „Moi rodzice” – rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiadanie się na temat 

swoich rodziców. Rodzic  zaprasza dziecko do zabawy naśladowczej „Moi rodzice”. 

Dziecko porusza się w rytm dowolnej muzyki. W czasie pauzy dziecko dzieli się swoimi 

obserwacjami, np. tata naprawia szafkę, mama pracuje przy komputerze, 

mama prasuje, tata wyrzuca śmieci, mama odpoczywa – wszystkie czynności dziecko 

naśladują ruchem.  

2. • Tralala dla mamy i taty – nauka piosenki  

https://www.youtube.com/watch?v=Iu10fUq1r_w 

Tralala dla mamy i taty 

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak 

Moja mama jest kochana, 

       moja mama wszystko wie. 

tak zaśpiewam jej. 

Ref.: Tralala, trampampam, 

najpiękniejszą mamę mam. 

Tralala, trampampam, 

zaraz mamie buzi dam. 

W domu, w sklepie, na spacerze 

z moim tatą nie jest źle. 

Gdy prowadzi mnie za rękę, 

to uśmiecham się. 

       Ref.: Tralala, trampampam, 

wspaniałego tatę mam. 

      Tralala, trampampam, 

      mamie, tacie buzi dam. 

3. „Niespodzianka” – nabywanie umiejętności pracy z gliną( może być plastelina) 

Usprawnianie czynności manualnych. Dziecko  siedzi przy stole, otrzymuje kawałki 

gliny (plasteliny) ugniata je, ogrzewa w dłoniach. Z miękkiej gliny(plasteliny) robi 

placuszki o grubości minimum 0,7 mm. W zależności od umiejętności dzieci glinę 

może rozwałkować R. Pośrodku placuszka dziecko przykłada swoją dłoń z 

rozszerzonymi palcami, drugą dłonią przygniata po kolei każdy palec, a także 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu10fUq1r_w


środkową część dłoni, a wokół niej odciska fragmenty gałązek tiu. Tak przygotowane 

płytkę dziecko podarowuje rodzicowi. • kulki białej gliny samoutwardzalnej (o 

średnicy 7–10 cm), podkładki, fragmenty gałązek tui 

 

                                                                                 

 

 

4. • Jajo – usprawnianie narządów mowy, ćwiczenia pionizujące język. 

 Rodzic recytuje wiersz. 

Jajo 

Agnieszka Frączek 

Lala Jula jajo lula. 

Lula jajo lala Jula. 

Delikatnie jajem buja, 

bo w tym jaju sobie lula 

Smok Alojzy, kawał zbója. 

Jak się zbudzi, zacznie hulać. 

 Dziecko otrzymuje woreczek (pluszak) – to jego jajo. Dziecko kołysze woreczkiem na boki 

„lu-li, lu-li, lu-li”, śpiewa piosenkę-kołysankę „la-la-la-la”, nasłuchuje, czy smok Alojzy śpi. 

Dziecko podrzuca woreczek i łapie je oburącz. Kładzie woreczek przed sobą, wałkuje je 

dłońmi i nuci „lu-li, lu-li, lu-li”, trzyma woreczki przed sobą, przesuwają, pocierają obie dłonie 



o woreczki – śpiewają piosenkę- -kołysankę „la-la-la-la”. Dzieci odkładają woreczki do 

koszyka. • woreczki gimnastyczne, może być pluszak 

 

ŚRODA: MOJA RODZINA 

1. „Kto jest z nami w rodzinie?” – zauważanie fizycznych podobieństw, klasyfikacja ze 

względu na wspólną cechę. Dzieci  poruszają się w rytm dowolnej muzyki. Podczas 

pauzy dzieci kucają, N. prosi, aby wstały te, które mają długie włosy itp. Zabawę 

należy powtórzyć trzy-, czterokrotnie, za każdym razem podając inną cechę 

jakościową wspólną dla kilkorga dzieci. Następnie N. zaprasza dzieci do koła. 

Pośrodku leżą trzy obręcze, wokół nich są rozłożone figury: koła, trójkąty, kwadraty w 

kolorach podstawowych, figury mają różną wielkość. N. opowiada dzieciom, że 

obręcze to domki trzech rodzin: Kwadratowskich, Kołowskich i Trójkątowiczów (jeśli 

nazwy rodzin są dla dzieci niezrozumiałe, mówimy o rodzinie kwadratów, kół i 

trójkątów). Dzieci segregują figury. N. zwraca uwagę na podobieństwo kształtów. 

Następnie prosi dzieci, aby ułożyły w obręczach inne rodzinki: Niebieskich, 

Czerwonych i Żółtych. Pyta: Co to znaczy, że jesteśmy do siebie podobni?; Do kogo 

najbardziej możemy być podobni?. • obręcze, figury (koła, trójkąty, kwadraty, różna 

wielkość, kolory podstawowe) 

2. „Niespodzianka” – zachęcanie dzieci do przygotowania niespodzianek dla swoich 

bliskich. Na stolikach są farby w różnych kolorach oraz pędzle. Dzieci otrzymują swoje 

płytki z gliny, na których są odciśnięte ich dłonie. Dzieci wybierają dwa kontrastowe 

kolory, jednym z nich malują powierzchnię odciśniętej dłoni, drugą obszar wokół niej. 

Odkładają prace do wyschnięcia. Płytki są przeznaczone na prezenty dla rodziców. 

3. „Piłka” – zabawa ruchowa z elementem chwytu i ćwiczeniem mięśni brzucha. Każde 

dziecko otrzymuje 

piłkę, siada w siadzie prostym, wkłada piłkę między stopy. Przechodzi do leżenia na 

plecach, wyciąga ręce 

za głowę, podnosi nogi i przekłada piłkę ponad głową do rąk. Zabawę należy 

powtórzyć kilkukrotnie. • piłki  

4.  „Narysuj mamę, narysuj tatę” – rysowanie postaci, rozwijanie zdolności 

manualnych, przygotowanie zagadek dla najbliższych. Dzieci rysują postać wybranego 

rodzica lub ich oboje na kartce A4  Rozmawia z dziećmi na temat ich rodziców, 

umieszcza notkę obok rysunku (dzieci podają ogólne informacje na temat swoich 

rodziców: imiona, co lubią robić, ich ulubione dania, wspólne zabawy). Rysunki dzieci 

są umieszczone na wystawie.  • kredki, kartki A4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZWARTEK : POMAGAM MAMIE I TACIE 

1. „Co to za przedmioty?” – zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych 

obowiązkach, rozwiazywanie zagadek literackich. Dziecko siedzi na dywanie Rodzic 

czyta zagadki. 

Ta czupryna na długim patyku 

zmywa brud z podłogi szybko i bez krzyku. (mop) 

Kawałek tkaniny skromnie na ciebie zerka. 

Zetrze kurz szybciutko, bo to mała... (ścierka) 

Co to za maszyna z nosem długim jak u słonia? 

Zbierze paprochy, brud z dywanu pokona. (odkurzacz) 

Leży obok drzwi, bez słowa, cichutko. 

Gdy wytrzesz w nią buty, będzie czyściutko. (wycieraczka) 

Te dwie siostry pracują zawsze w zgodzie. 

Jedna zmiecie piach, wyrzuci go druga. (zmiotka i szufelka) 

Dziecko odgaduje rozwiązania zagadek, wskazując ich desygnaty na ilustracjach, wyklaskuje 

nazwy poszczególnych przedmiotów, wspólnie z R. określają je pojęciem nadrzędnym: 

przedmioty do sprzątania (utrzymania czystości). 

- „Co robię?” – zabawa z elementem pantomimy. Rodzic naśladuje czynności porządkowe, a 

dziecko określaja wykonywane czynności (np. zamiatasz, odkurzasz, wycierasz buty itp.). 

Rodzic pyta: Jak dzieci mogą pomóc w domu swoim rodzicom w utrzymaniu czystości?. 

Dziecko podaje swoje pomysły. • ilustracje przedstawiające przedmioty z zagadek 

2. „Porządki w sali” – ukazanie codziennych obowiązków domowych, kształtowanie poczucia 

współodpowiedzialności za porządki w sali. Rodzic rozdziela zadania dla dziecka, które robi 

porządki w poszczególnych kącikach: ustawiają pojazdy, sprawdzają porządek w klockach, 

układa gry na regale, ubiera lale, porządkują naczynia, wyciera ściereczka stoły i krzesła, 

zamiataja • ściereczki, miotełki 

 

                                                         



PIĄTEK: PIKNIK RODZINNY  

1.„Zawody” – zabawa dydaktyczna. Wskazywanie, czym zajmują się rodzice w swej pracy, 

rozpoznawanie i podawanie nazw wybranych zawodów. N. naśladuje ruchem czynności (z 

pomocą innych dzieci) i pyta: Kim jestem?: badanie dziecka – lekarzem, strzyżenie – 

fryzjerem, gotowanie – kucharzem. N. układa na dywanie sylwety przedstawicieli wybranych 

zawodów oraz ich atrybuty: fryzjer – nożyczki, grzebień, suszarka do włosów, kucharz – 

garnek, nóż, fartuch kuchenny, murarz – cegła, kielnia, kask ochronny, lekarz – stetoskop, 

strzykawka, syrop. Prosi dzieci, aby podały nazwy przedmiotów, których używają 

poszczególne osoby w swojej pracy, i położyły je obok nich. • sylwety przedstawicieli 

zawodów oraz ich atrybuty: fryzjer (nożyczki, grzebień, suszarka do włosów), kucharz 

(garnek, nóż, fartuch kuchenny), murarz (cegła, kielnia, kask ochronny), lekarz (stetoskop, 

strzykawka, syrop) 

2.Zestaw ćwiczeń ruchowych. • gazety, piłki 

– „Rodziny zwierząt” – N. wybiera cztery osoby, sadza je w czterech oddalonych miejscach. 

Pozostałym dzieciom mówi na ucho, jakimi zwierzątkami są (cztery zwierzątka – cztery grupy, 

np. kot, pies, kura, kaczka). Dzieci przemieszczają się po sali, naśladują głosy zwierząt i starają 

się znaleźć swoje rodziny – dołączają do siedzących dzieci. Wszyscy szukają się jednocześnie, 

używając tylko głosów. Zabawa kończy się prezentacją głosów odnalezionych rodzin. 

– „Taniec dla rodziców” – do wybranej muzyki dzieci tańczą na gazecie, tak by nie wyjść 

stopami poza granice gazety. 

– „Jesteśmy rodzicami” – N. rozdaje piłeczki. Dzieci zamieniają się w rodziców. Pod jednym 

koszem stoją mamy – dziewczynki, pod drugim koszem tatusiowie – chłopcy. Wykonują rzuty 

do kosza i liczą głośno. 

– „Rodzinnie” – dzieci stoją w kręgu. N. wybiera osobę, która jako pierwsza będzie 

odgrywała rolę środkowego. Jej zadaniem będzie rzucać piłkę po kolei do każdego dziecka. 

Po całej kolejce rzutów następuje zmiana rzucającego.   

3.„Ojciec Wirgiliusz” – zabawa na rozgrzewkę. 

Ojciec Wirgiliusz 

uczył dzieci swoje. 

A miał ich wszystkich 

sto dwadzieścia troje. 

Hejże dzieci, hejże ha, hejże ha, hejże ha, 

róbcie wszystko to co ja, to co ja. 

Rodzice tworzą koło zewnętrzne, dzieci wewnętrzne. Do zabawy zachęcamy ojców, mogą w 

kole 



być razem ze swoimi dziećmi. W zabawie proponujemy proste formy ruchowe np. marsz, 

podskoki w miejscu, wymachy rąk, klaskanie pod kolanem, nad głową itp. 

 

 

Tralala dla mamy i taty – śpiewanie piosenki (s.3 ). 

5. Animacje ruchowe wykonane przez rodziców dla dzieci. Dzieci siadają w wyznaczonym 

miejscu. N. wraz z chętnymi rodzicami przedstawia dzieciom historię. N. czyta tekst, rodzice 

ilustrują tekst ruchem, N. od rytmiki improwizuje podkład muzyczny: 

Przykład tekstu: 

Kiedy dzieci poszły już do domu, w przedszkolu zapadła cisza, nawet mucha, która 

przebudziła się z zimowego snu, schowała się gdzieś za firanką i ucięła sobie drzemkę. Powoli 

zapadał zmrok, ostatnie prawie czerwone promienie słońca oświetlały regał z zabawkami. 

Nagle zza rogu wymaszerowały klocki (trójka rodziców, maszerując, wychodzi na środek, 

trzymają klocki – duże typu cegły, jeśli nie ma takich w przedszkolu, mogą być oklejone 

pudełka po butach; muzyka marszowa). Klocki się powitały i rozpoczęły zabawę. Na początku 

zbudowały mur, potem płotek. Bardzo im się ta zabawa podobała (wesoła muzyka).Po 

cichutku podeszła do nich lala (rodzic z lalką, muzyka molowa), ładnie dygnęła, przywitała się 

ukłonem, bo to była grzeczna lalka. Poprosiła klocki, aby zbudowały dla niej wieżę, taką 

ogromną, aż do nieba. Klocki zaraz zabrały się za pracę (wesoła muzyka), pracowały, 

ustawiały i stanęła piękna wieża. Lala zaklaskała w dłonie z uciechy. 



Nagle wszystkie zabawki usłyszały hałas (głośna muzyka, rodzic z samochodem wyścigowym), 

jakby jakaś wielka maszyna była blisko. To wyścigówka! Jechała bardzo szybko; wyścigówki 

inaczej nie potrafią. Jej motor warczał bardzo głośno, a ona jechała prosto i zakręcała. 

Buuuuum – wjechała w wieżę. Lala i klocki bardzo się zasmuciły. Ojej – złapała się za głowę 

wyścigówka. – Przepraszam, jestem taka szybka, zaraz wam pomogę naprawić wieżę. I 

wszystkie zabawki zbudowały na nowo budowlę. Bawiły się doskonale, gdy w drzwiach 

rozległ się odgłos klucza. (rodzice wracają na swoje miejsca, zostawiając zabawki na 

podłodze). To przyszła pani Kasia (kolejny rodzic), pomachała głową, złapała się pod boczki, 

westchnęła i posprzątała zabawki. Pomyślała: muszę porozmawiać z dziećmi, aby odkładały 

zabawki po zabawie. 

6. Dzieci wręczają rodzicom w prezencie płytki z odciśniętymi dłońmi. 

7. Dzieci zapraszają rodziców na poczęstunek, a także do wspólnych zabaw: malowanie 

buziek; malowanie papierowych talerzy; zabawy sportowe w ogrodzie (piłkarskie popisy – 

strzelanie goli, slalom z przeszkodami, kręgle, przejście po równoważni). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


