
Sówki 
18.05.2020 – 22. 05.2020 

Dodatkowe linki: 

• https://view.genial.ly/5e7f4ce4aafed90da9a74d71/interactive-
image-przedszkole 

 
• https://view.genial.ly/5e7fc23daafed90da9ad9083/presentation-na-

jaka-gloske-wiosna 
 

 

W plikach na naszej grupie na Facebooku dodatkowo dla dzieci z grupy „Sówki” będzie 

dostępna prezentacja pt. „Rodzina” 

 

 

Przesyłam propozycję dodatkowych ćwiczeń/aktywności według tematu tygodniowego.  

 

TEMAT TYGODNIOWY: „Święto rodziców” 

Dzień 1. karty pracy część 4, s. 44,45 

• Oglądanie przez dzieci zdjęć rodziców z ich dzieciństwa. 

• Zabawa Moja mama jest…., Tata jest….. 

Dziecko kończy zdanie (poszukiwanie jak największej liczby określeń 

przymiotnikowych), Rodzic zapisuje określenia wokół napisów: Mama jest…, Tata 

jest…  

Odczytanie napisów. 

• Słuchanie wiersza „Mama i Tata” Jadwiga Koczanowska 

Mama i Tata to nasz świat cały, 

ciepły bezpieczny, barwny, wspaniały, 

to dobre, czułe, pomocne ręce, 

i kochające najmocniej serce. 
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To są wyprawy do kraju baśni, 

wakacje w górach, nad morzem, na wsi, 

loty huśtawką, prawie do słońca 

oraz cierpliwość co nie ma końca. 

 

Kochana Mamo, Kochany Tato 

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 

że nas kochacie, że o nas dbacie, 

i wszystkie psoty nam wybaczacie 

• Rozmowa na temat wiersza: 

- kim dla dzieci jest mama i tata? 

- za co dzieci dziękują rodzicom? 

 

• Aktywne słuchanie wiersza. 

 

Rodzic recytuje wiersz, a dziecko dopowiada końcowe słowa wersów. 

Mama i Tata to świat nasz …(cały), 

ciepły, bezpieczny, barwny… (wspaniały), 

to dobre, czułe, pomocne…(ręce), 

i kochające najmocniej…(serce). 

To są wyprawy do kraju…(baśni), 

wakacje w górach, nad morzem, na…(wsi), 

loty huśtawką, prawie do…(słońca) 

oraz cierpliwość co nie ma…(końca). 

Kochana Mamo, Kochany…(Tato), 

Dzisiaj dziękować chcemy Wam…(za to), 

że nas kochacie, że o nas…(dbacie) 

i wszystkie psoty nam…(wybaczacie). 

 

• Kończenie przez dziecko zdań rozpoczętych przez Rodzica: 

- Moi rodzice są kochani, bo…. 

- Pomagamy rodzicom w…. 



- Lubię być w domu, bo… 

- Z tatą najchętniej robię… 

- Z mamą najchętniej robię… 

 
 

Dzień 2. karty pracy część 4, s. 46,47,48. 

• Układanie zdrobnień do słów: mama, tata 

- mama – mamusia, mamuśka, mamunia…. 

- tata – tatuś, tatusiek, tatunio…. 

 

• Wypowiedzi dzieci na temat Co lubią moi rodzice? 

Dziecko określa, co lubi mama, co lubi tata, ale odpowiedzi podają, dzieląc dane 

słowo na sylaby. Np. Dziecko mówi, że jego mama lubi cze – ko – la – dę 

 

• Mierzenie wzrostu dzieci. 

Rodzic mierzy wysokość dziecka za pomocą miarki zawieszonej na ścianie. W notesie 

zapisujemy podany pomiar. Następnie mierzymy innych członków rodziny. Używamy 

określeń: niższy,wyższy. 

 

• Zachęcam do ćwiczeń rytmiczno– ruchowych 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

 

Dzień 3. karty pracy część 4, s. 49, 50 

• Rozmowa na temat – Jak dzieci pomagają rodzicom? 

 

• Swoich najbliższych można poznawać na różne sposoby. Jednym z nich jest tworzenie 

drzewa genealogicznego, będącego odzwierciedleniem naszych więzi rodzinnych. 

Choć jest to tylko prosty obraz, może okazać się świetnym wstępem do poznania 

historii rodziny. Bliższego poznania rodziców i dziadków: kim są, gdzie pracują, co 

kochają robić, jakie mają pasje i zainteresowania.  

 

• Zachęcam do wykonania drzewa genealogicznego swojej rodziny (przykładowe prace) 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU


 

 

 

 



 

Dzień 4. karty pracy część 4, s. 51, 52,  

• Liczenie słów w podanych zdaniach. Rodzic czyta podane zdanie, dziecko liczy w nim 

słowa. 

- Mama to mój największy skarb. (5) 

- Niech tata żyje sto lat. (5) 

- Życzę mamie i tacie, aby byli zdrowi i szczęśliwi. (8) 

- Mamo, tato kocham was. (4) 

 

• Dzielenie na sylaby a następnie na głoski nasypujące wyrazy: 

-róża, 

-czekolada, 

-tort, 

-kot, 

-obrazek, 

-wazon, 

-kawa, 

-korale, 

-irys, 



-gerbera, 

-pudełko, 

-upominek. 

 

• Podanie przez dziecko rymów do słów mama, tata. 

- MAMA – np. rama, gama lama…. 

- TATA – np. wata, chata, łata…. 

 

• Rozmowa na temat słowa serce.  

 
  

 

 
 
 
 

- do czego ludziom potrzebne jest serce? 

- czy tylko ludzie mają serca? 

- czy należy dbać o swoje serce? 

• Wykonanie serca dla mamy i taty z masy solnej. 

Przepis na masę solną: 

▪ 1 szklanka mąki; 

▪ 1 szklanka soli; 

▪ ok. 0,5 szklanki woda. 

Robienie masy solnej zaczynamy od zmieszania mąki z solą, dopiero wtedy zaczynamy 

dodawać stopniowo wodę, jednocześnie zagniatając masę rękami. Masę należy wyrabiać do 

momentu aż będzie miała zwartą, plastelinową konsystencję. Masa nie może się kruszyć, 

rozpadać i musi dawać się łatwo formować w rękach.  

Do podstawowego przepisu na masę solną możemy dodać kakao, cynamon lub kurkumę. 

Każdy z wymienionych dodatków w naturalny sposób zmieni kolor masy. Kurkuma nada 

masie żółty kolor, cynamon beżowy, a kakao brązowy. Intensywność zależy od ilości 

barwnika. 

S 
Serce – jest mięśniem wielkości 

pięści. Dzięki sercu w naszym ciele 

może krążyć krew. 



Do masy możemy dodać również barwniki spożywcze. Kolorów jest bardzo dużo,                             

a dodatkowo możemy je łączyć uzyskując kolejne odcienie. Zamiennikiem farb spożywczych 

są farbki do jajek wielkanocnych. Można również wykorzystać odrobinę farby akrylowej.  

Kolorowy, sypki brokat również zmieni kolor masy solnej.  

 

 

 

 

Dzień 5. karty pracy część 4, s. 53, książka s. 78-81 

• Nauka piosenki „Moja wesoła rodzinka” 

https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34 

„Moja wesoła rodzinka”  

My rodzinkę dobrą mamy 

Zawsze razem się trzymamy. 

I choć czasem czas nas goni 

My jak palce jednej dłoni. 

  

Ref. Mama, tata, siostra brat i Ja 

To Mój mały świat 

 Dużo słońca, czasem grad 

To wesoły jest Mój świat. 

 

Mama zawsze kocha czule 

Ja do mamy się przytulę 

Tata kocha lecz inaczej 

Uspokaja kiedy płacze.    



Ref. Mama, tata... 

Gdy napsocę i nabroję 

Siadam w kacie bo się boję. 

Tata skarci, pożałuje 

A mamusia pocałuje.  

 Ref. Mama, tata... 

Kiedy nie ma taty, mamy 

Wszyscy sobie pomagamy. 

I choć sprzątać nie ma komu 

Jest wesoło w naszym domu.                

Ref. Mama, tata...... 

 

• Rysowanie portretu swoich rodziców. 

 

 

 


