
Poniedziałek 25.05. 2020 Temat: Z rodziną najlepiej – piknik rodzinny 

1. Prezentacja „Moja rodzina” – zadania i zagadki. 

Obejrzyjmy wspólne z dzieckiem prezentacją dotyczącą relacji w rodzinie. Zachęćmy dziecko do 

rozwiązania zagadek i zadań. https://www.youtube.com/watch?v=LAKgnWNLMlg 

2. Drzewo genealogiczne mojej rodziny – poszerzanie słownictwa. 

Za pomocą drzewa genealogicznego z linku poniżej, wyjaśnijmy dzieciom, jak wygląda drzewo 

genealogicznego Naszej Rodziny.  
https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/10/drzewo-genealogiczne-2.pdf 
 
3. Przygody na pikniku  - opisywanie obrazka, przeliczanie. 

Z rodziną można spędzać czas na pikniku. Przyjrzyj się zdjęciom z pikniku. Opowiedz, co widzisz 

na obrazku? https://pl.dreamstime.com/obraz-stock-rodzina-ma-parku-piknik-image2046171 

Drodzy Rodzice, dajmy dziecku dowolne liczmany np. nakrętki. Będą one oznaczać rzeczy 

zabrane na piknik. Rodzic układa zadanie matematyczne na temat pikniku, a dziecko za pomocą 

liczmanów dodaje i odejmuje w zakresie 10., np.: Na piknik zabrałam 3 jabłka, a mój brat zabrał 4 

gruszki. Ile mamy razem owoców? 

Wtorek 26.05.2020  Temat: Moja Mama i mój Tata 

1. Razem z Mamą – prezentacja. Wykonaj razem z Mamą zdania z prezentacji: 

https://view.genial.ly/5ec8f00a9330ad0d7cd6ce90/presentation-dla-mojej-mamy 

2. Kocham Ciebie Tato – piosenka. Zaśpiewaj z Tatą piosnkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=FCIRMf82OTI 

Następnie zapytaj Tat: czym zajmuje się w pracy, jaka jest jego ulubiona zabawa z dzieciństwa? Jaka 

jest jego ulubiona potrwa? Jak ma na mię jego najlepszy przyjaciel?   

3. Laurka dla Mamy i Taty – praca plastyczna. Wykonaj laurkę dla laurkę dla Taty i Mamy. 

Laurka dla Taty https://www.youtube.com/watch?v=GsybRwXluAw 

Lurka dla Mamy https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0 
 

Środa 27.05.2020 Temat:  Moja siostra i mój brat. 

1. Piosenka Najlepsza drużyna to moja rodzina – naucz się piosenki i śpiewaj z całą rodziną. 

https://www.youtube.com/watch?v=fsI8eGo-7ak 

Do ludzi możesz po rozum pójść,  
Ale do mamy pójdziesz po serce. 
Tata nauczy by nie podstawiać nóg,  
Dziadek nauczy, jak podawać ręce.  

Ref. Najlepsza drużyna 
To moja rodzina… 

 

Gdy będzie trzeba, obroni cię brat, 
W rodzinie siła, każdy to powie. 
I jeszcze babcia, wie o tym świat 
Ostatni ratunek, nasze pogotowie. 

Ref. Najlepsza drużyna 
To moja rodzina… 

Kiedy kłopoty ogromne są 
Gdy wątpliwości w głowie same 
Twoja rodzina i rodzinny dom 
To wyspa odpowiedzi na pytań 
oceanie. 
 Ref. Najlepsza drużyna 
To moja rodzina… 

 



2. Moja Rodzina - praca plastyczna. Wykonaj ilustrację swojej rodziny. Jeśli chcesz, poproś 

Mamę lub Tatę, aby wysłali twoją pracę do Pań z przedszkola ☺ 

 

3. W górę, ręce w górę – zabawa ruchowa do muzyki. Zatańcz razem z bratem i siostrą: 

https://www.youtube.com/watch?v=RuIaNQ0fHyk 

 

Czwartek 28.05.2020 Temat Dzieci na świecie. 

1. W. Faber,  Dzieci świata – wiersz Przeczytajmy z dzieckiem wiersz i porozmawiajmy na temat 

jego treści. 

W. Faber,  Dzieci świata  
 
W Afryce w szkole na lekcji, 
Śmiała się dzieci gromada, 
Gdy im mówił malutki Gwinejczyk, 
Że gdzieś na świeci śnieg pada. 
 
A jego rówieśnik Eskimos, 
Tez w szkole w chłodnej Grenlandii, 
Nie uwierzył, że są na świecie 
Gorące pustynie i palmy. 

Afryki, ani Grenlandii 
My także jak dotąd nie znamy, 
A jednak wierzymy w lodowce, 
W gorące pustynie, w banany. 
 
I dzieciom z całego świata, 
chcemy ręce uścisnąć mocno 
i wierzymy, że dzielni z nich ludzie, 
jak i z nas samych wyrosną. 

Obejrzyjmy z dziećmi film. Wyjaśnijmy dzieciom, że każdy z nas jest inny. Dzieci mogą 
różnić się między sobą wyglądem, zainteresowaniami, charakterem i nie ma w tym nic dziwnego. 
https://www.youtube.com/watch?v=PX1nPhctwNY 

https://www.youtube.com/watch?v=UP9P0uB2Llw 
 

3. Dzieci z różnych stron świata – zabawy dydaktyczne. Karty do wydruku i propozycje zabaw 
znajdziecie Państwo w linku:  

http://www.pedagogpisze.pl/2016/07/dzieci-z-roznych-stron-swiata.html 
 

 
Piątek 29.05.2020 Temat: Z wizytą u moich rówieśników. 

1. M. Jeżowska Kolorowe dzieci - piosenka. Zaśpiewajmy wspólnie z dzieckiem piosnkę. Pokażmy 

na mapie miejsca, z których pochodzą dzieci wymienione w piosence. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

 

2. Co jedzą dzieci na świecie? – rozwijanie zainteresowań dziecka. 
Poczytajmy wspólnie z dzieckiem o tym, jakie potrawy jedzą dzieci w różnych krajach.  

http://miedzykulturowa.org.pl/wp/wp-content/uploads/2017/01/Wystawatortillawww2.pdf 
 

3.  Kraje i ich mieszkańcy – zabawa językowa. 
Korzystając z mapy Europy lub świata, wyjaśnijmy dziecku, jak nazywają się mieszkańcy 

poszczególnych państw np. Polska – Polak, Anglia – Anglik, Japonia –Japończyk itp. Podzielmy 
nazwy na głoski i sylaby. Ułóżmy nazwy krajów i ich mieszkańców z liter z Alfabetu z wyprawki lub 

wydrukujmy:  
https://www.bajkidoczytania.pl/img/alfabet-polski-pisany-do-druku.pdf 
 

Pozdrawiam ☺ 
Paulina Rosiak 


