
PROPOZYCJA ZAJĘĆ Z DZIEĆMI W OKRESIE OD 25 DO 29 MAJA 

Temat kompleksowy : MAMA I TATA  

Zadanie 1  

Płynie rzeczka – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej.  

Płynie rzeczka  

Małgorzata Barańska 

 

Płynie, płynie sobie rzeczka.    Dorosły rysuje palcem wskazującym rzeczkę na                              

wewnętrznej stronie przedramienia dziecka.  

Idą misie do łóżeczka.    Palcem wskazującym i środkowym kroczy wzdłuż przedramienia, 

od łokcia do dłoni dziecka.  

Pierwszy miś zaśnie dziś,    Dziecko kładzie na otwartej dłoni dorosłego (na łóżeczku) kciuk.  

drugi miś zaśnie dziś,     Kładzie palec wskazujący.  

trzeci miś zaśnie dziś,     Umieszcza w łóżeczku środkowy palec.  

czwarty miś zaśnie miś.    Dokłada palec serdeczny.  

No, a piąty? Ten posłucha,    Dorosły chwyta mały palec dziecka i delikatnie nim porusza.  

Co wyszepczę mu do ucha… 

Zadanie 2 

Serduszko – praca z wierszem B. Formy.  

Serduszko 

 Bożena Forma 

 

Duże, czerwone serduszko  

gorąco świecące słoneczko.  

Od dziecka twego ukochanego  

to prezent dla ciebie mateczko. 

 

Olbrzymie bukiety kwiatów  

niosą dziś wszystkie dzieci.  

Wietrzyk nucący piosenkę dla mamy  

po niebie przed siebie w dal leci. 

 

Po przeczytaniu wiersza rodzic zadaje dziecku pytania :  

Dla kogo było czerwone serduszko z wiersza?;  

Dlaczego dzieci w wierszu dają swoim mama kwiaty?;  

Jaka to okazja?; 



 Kto kocha swoje dzieci najmocniej na świecie?;  

Jaki wy możecie zrobić prezent swojej mamie z okazji jej święta? 

 

Zadanie 3 

 

Praca plastyczna – OBRAZEK DL A MAMY 

 

 
 

PRZYGOTOWUJEMY : 

- kartkę formatu A4 koloru czerwonego, 

- kartkę dowolnego koloru formatu A5, 

- 3 jednakowej wielkości koła wycięte z papieru o dowolnym kolorze, 

- serwetkę ozdobną, 

- kartkę koloru zielonego, 

-klej, 

- nożyczki. 

 

Z czerwonej kartki papieru wycinamy serduszka , wszystkiego takiego samego rozmiaru. Z zielonej kartki wycinamy 

paseczki. 

Na kartce układamy łodygi wycięte z zielonej kartki, naklejamy z serwetki wazon. Do łodyg przyklejamy 3 koła , na 

koła przyklejamy serduszka tak by powstały kwiatki.  

 

 

 

 



Zadanie 4 

 

„Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia usprawniające narządy mowy 

 

Mama, tata, oraz dzieci   Dotykanie na zmianę końcem języka górnych i dolnych zębów.  

To rodzina cała     Rysowanie końcem języka koła przy zamkniętych wargach.  

Buziak dla mamy, buziak dla taty,  Posyłanie „całusków” w jedną i drugą stronę.  

Zabawa to wspaniała.    Na wydechu dzieci mówią „aaaaaach”. 

 

Zadanie 5 

 

Z TATĄ I MAMĄ W KUCHNI – WYKONANIE CIASTA NAPOLEONKI  

 

Budyniowa napoleonka  

 

Składniki:  

- Krakersy – na dużą blachę około 2 paczek  

- 2–3 budynie śmietankowe lub waniliowe.  

- Mleko do ugotowania budyniu  

- Kostka masła  

- Cukier puder do posypania.  

 

Sposób wykonania: Budynie należy ugotować wcześniej w połowie mleka przewidzianego w przepisie. 

Po wystygnięciu ucieramy masło z  budyniem na  jednolitą masę. Wykładamy ciasno krakersy na  blachę wyłożoną 

pergaminem i wysmarowaną tłuszczem. Na ułożone krakersy wykładamy masę budyniową. Przykrywamy ją warstwą 

krakersów. Całość posypujemy cukrem pudrem.  

 

Napoleonkowa uczta – NAKRYWANIE DO STOŁU I WSPÓLNA DEGUSTACJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 6 

 

MOJA MAMA I MÓJ TATA – OZDABIANIE SYLWET WG. POMYSŁU 

 



 
 

 

 

 

 



Zadanie 7  

 

Praczki – zabawa muzyczno-ruchowa wg M. Bogdanowicz. N. śpiewa na melodię tradycyjną lub recytuje. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RsAS4_66wuc 

 

Praczki 

 

 

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam,  

jak praczki pracują, pokażę ja wam.  

Tak piorą, tak piorą przez cały długi dzień. (×2)   Dzieci zaciskają dłonie i pocierają o siebie.  

 

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam,  

jak praczki pracują, pokażę ja wam.  

Wieszają, wieszają przez cały długi dzień. (×2)   Podnoszą obie ręce do góry. 

 

 Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam, 

 jak praczki pracują, pokażę ja wam.  

Prasują, prasują przez cały długi dzień. (×2)   Dłoń zaciskają w pięść i przesuwają w poziomie 

  

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam,  

jak praczki pracują, pokażę ja wam. Składają,  

składają przez cały długi dzień. (×2)    Kładą naprzemiennie prawą dłoń na lewej. 

 

Tu lewą mama rączkę, tu prawą rączkę mam,  

jak praczki pracują, pokażę ja wam.  

Tańcują, tańcują przez cały długi dzień. (×2)   Kołyszą się w prawo i lewo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RsAS4_66wuc


Zadanie 8  

 

ZABAWY Z TATĄ – gra kółko i krzyżyk 

 

 
 

Zadaniem dziecka wspólnie z tatą jest nazbieranie kamyków a następnie pomalowanie ich na wybrany kolor. Na 

kamieniach rysujemy nazmiennie kółko lub krzyżyk.  Na kartonie rysujemy linie tworząc planszę do gry w kółko i 

krzyżyk.  

 

Zadanie 9  

 

KORALE DLA MAMY  

 
 



Przygotowujemy :  

 

- farbki, 

- pędzelki, 

- sznurek, żyłkę, gumkę ok. 60cm, 

- makaron rurki. 

 

Dziecko maluje makaron na różne kolory, następnie po wyschnięciu przeplata nazmiennie na sznurek. 

 

Zadanie 10 

 

PUCHAR DLA TATY 

 
 

Przygotowujemy : 

 - 2 kubeczki plastikowe lub styropianowe, 

-  złotą farbkę, 

- srebrną kartkę papieru, 

- pisak, 

- klej, 

- nożyczki, 

- białą kartkę papieru. 

 

Kubeczki malujemy na złoto. Ze srebrnego papieru wycinamy uchwyty pucharu oraz cyfrę 1. Z białej kartki wycinamy kwadracik i 

zapisujemy na niej „NAJLEPSZY TATA NA ŚWIECIE”, sklejamy kubeczki razem dnami, doklejamy uchwyty. Na górze naklejamy 

jedynkę a na dole kartkę z napisem.  

 

 

 



Zadanie 11 

 

ZABAWY LOGOPEDYCZNE   

 

a) „Wąchamy kwiaty” – ćwiczenia oddechowe. Dzieci nabierają powietrze nosem do brzucha, a następnie wypuszczają je buzią.  

b) „Żaba łapie muchę” – ćwiczenia warg i języka. Dzieci naśladują ciche bzyczenie muchy. Na umówiony gest N. wysuwają szeroki 

język – jak najdalej do przodu – robią „łyżeczkę” i chowają język.  

c) „Rechot żaby” – ćwiczenia mięśni policzków. Dzieci nadymają policzki i zatrzymują w nich powietrze. Następnie naciskają 

policzki palcami wskazującymi i wolno wypuszczają powietrze. 

 d) „Złapana mucha” – ćwiczenia języka. Dzieci przy zaciśniętych ustach wypychają końcem języka policzki od środka (w różnych 

kierunkach). 

 

Zadanie 12 

 

OBOWIĄZKI RODZINY  

 









 
 

Pokazujemy dziecku ilustracje i nazywamy kolejno takie obowiązki są w domu oraz kto je wykonuje częściej. Czy są one potrzebne 

i dlaczego. Warto uwrażliwić dziecko, że należy pomagać w obowiązkach domowych.  

 

 


