
Temat tygodnia: Mama i Tata 

Propozycje prac, które można wykonać z dziećmi w tym tygodniu. 

 

Wysłuchanie piosenki: „Moja wesoła rodzina”  

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4 

KP4 str. 10- „Rodzina”- rozmowa z dziećmi na temat ich obserwacji i ilustracji, swobodne 

wypowiedzi dzieci. Można dodatkowo wspólnie pooglądać rodzinne albumy, porozmawiać  

o członkach rodziny. 

Praca z wykorzystaniem PiL str. 68- „Moja wesoła rodzina” – zabawa grafomotoryczna, 

przygotowanie do pisania. 

„Geometryczne obrazki”- zabawa dydaktyczna. Dzieci mają przed sobą elementy z tangramu  

z W 21-22 i wzory do ich układania. Rozkładają elementy, nazywają kształty. Wybierają 

dowolny wzór i układają go na kartce papieru. Po kilku ułożeniach według wzoru układają 

dowolny, wymyślony przez siebie, przerysowują go na papier i kolorują. Nazywają figury, 

które zostały wykorzystane do ułożenia obrazka. 

Korale dla mamy- zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4 str. 11.  

„Domowi pomocnicy”- zabawa dydaktyczna z KP4 str. 12. Dzieci rozwiązują zagadki 

dotyczące urządzeń domowych i odpowiadają na pytania: Co łączy te wszystkie sprzęty?; Kto 

może z nich korzystać?; W jaki sposób pomagasz w domowych obowiązkach?  

W każdej kuchni stoi        

metalowa skrzynka, 

w której się nie psuje 

mleko ani szynka. /lodówka/ 

 

Dzięki niemu łatwiej  

i lepiej się sprząta. 

Wciągnie każdy pyłek 

z najdalszego kąta. /odkurzacz/  

 

Gdy włożysz do niej  

brudne ubranie, 

po jakimś czasie 

czyste się stanie. /pralka/ 

 

Wygląda jak duża  

metalowa skrzynia, 

zmywa sztućce 

i brudne naczynia. /zmywarka/ 

 

Kiedyś miało duszę, 

dziś jest elektryczne. 

Dzięki niemu spodnie 

mają kanty śliczne. /żelazko/  

 

Gdy się włączy silnik, 

ta sprytna maszyna 

trawę na trawniku 

równiuteńko ścina. /kosiarka/ 

„Domowe porządki”- zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Pil str. 69- ćwiczenia  

w dodawaniu.  

Zabawa dydaktyczna z Cz str. 70-71- ćwiczenia w czytaniu.  

Wysłuchanie piosenki ZoZi - Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato! 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


Praca z wykorzystaniem KP4 str. 13 –laurka. Dzieci wycinają wyrazy, odczytują je i wklejają 

we właściwe miejsca. Próbują napisać swoje imię.  

Zabawa plastyczna  z wykorzystaniem W str. 40-41. Dzieci wykonują kwiaty zgodnie  

z instrukcją obrazkową.  

 

 


