
 

Dzień dobry drogie dzieci. Witamy w kolejnym tygodniu nauki i zabawy. 

Cieszymy się, że z nami jesteście. 

Tematyka tego tygodnia to: „Święto mamy i taty”. 

25.05.20 

 

1. Zabawa muzyczno-ruchowa dla dzieci i rodziców: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY&feature=share&fbclid=IwAR2D5KNnrfyNZv8siP1E1
MKd8NUHSrAWbR3WphNYzmzZDMNoRusm1g9a3lc 
 

2. Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 22) – rozwijanie sprawności grafomotorycznej 

poprzez rysowanie po śladzie i wykonanie portretu rodziców. 

 

3. Jutro we wtorek jedno z najpiękniejszych i najważniejszych świąt w naszym 

kalendarzu - Dzień Matki. Wysłuchajcie piosenki a następnie potrenujcie śpiewanie, aby 

ładnie zaprezentować ją mamie w jej święto. https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs 

Tekst do nauki piosenki: "Kocham Cię Ti Amo je taime"  

1.Usiądź mamo przy mnie blisko 

I posłuchaj tych słów, 

Ty z pewnością wiesz to wszystko, 

Jednak powiem to znów. 

Ref. Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

2.Popatrz mamo w moje oczy 

Ujrzysz w nich miłość mą. 

Nawet bardzo późno w nocy 

Śpiewać będę Ci to. 

Ref. Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

4. Zabawa matematyczna rozwijająca pamięć wzrokową i uwagę „Naszyjnik dla 

mamy!”. Rodzic wręcza dziecku papierowe figury geometryczne. Układa na stole sekwencje 

złożoną z figur:  

 

 

Dziecko głośno nazywa figury i próbuje zapamiętać kolejność. Po chwili rodzic zakrywa 

wzór, a dziecko próbuje go odtworzyć i kontynuować. Następnie jedna osoba wymyśla rytm 

naszyjnika (ciąg musi być regularny, a sekwencje powtórzone co najmniej dwukrotnie). 

Druga osoba kończy zauważony rytm. Po chwili następuje  zamiana wymyślającego i 

kontynuującego rytm. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY&feature=share&fbclid=IwAR2D5KNnrfyNZv8siP1E1MKd8NUHSrAWbR3WphNYzmzZDMNoRusm1g9a3lc
https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY&feature=share&fbclid=IwAR2D5KNnrfyNZv8siP1E1MKd8NUHSrAWbR3WphNYzmzZDMNoRusm1g9a3lc
https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs


5. Gra interaktywna doskonaląca umiejętność liczenia: 

https://view.genial.ly/5e7e560a50a0310d8c20a141 

6. Zabawa słowna „Moja mama”. Opowiedz o faktach z życia swojej mamy. Powiedz jak 

się nazywa, jaki zawód wykonuje (czym się zajmuje), jakie ma zainteresowania (co lubi 

robić). Do zabawy można wykorzystać poniższą ilustrację: 

 

 
 

https://view.genial.ly/5e7e560a50a0310d8c20a141

