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Witamy cieplutko wszystkie BIEDRONECZKI oraz RODZICÓW!  

Jak się macie? Myślimy, że dobrze, więc zapraszamy do zabawy! 

 

Zadanie 1. 

Rozpocznijmy nasz dzień od ćwiczeń porannych z muzyką , poruszamy się i poćwiczymy 

liczenie. 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg 

Zadanie 2. 

5 – latki karta pracy, cz. 4, s. 52.   

Rysuj po śladach rysunku bukietu dla rodziców. 

Karta pracy dla 4 – latków   

Obejrzyj obrazek. Powiedz, co Mikołaj lubi robić z mamą. Spróbuj narysować  pod 

obrazkiem, co Ty lubisz robić z mamą. 

Zadanie 3. 

• Spróbuj wymienić kto wchodzi w skład Twojej rodziny, jak mają na imię jej 

członkowie.  

 

• Prosimy mamę lub tatę o czytanie poniższych zdań, a dziecko próbuje poprawnie  je 

dokończyć stosując nazwy członków rodziny. (w razie trudności pomagają Rodzice) 

 

Mama mojej mamy lub taty to… (babcia). 

Tata mojej mamy lub taty to… (dziadek). 

Siostra mojej mamy lub taty to… (ciocia). 

Brat mojej mamy lub taty to… (wujek). 

Mama mojej babci lub dziadka to… (prababcia). 

Tata mojej babci lub dziadka to… (pradziadek). 

Brawo, Jesteście SUPER!!! Na pewno sobie 

poradziłyście!         

 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg


Zadanie 4. 

Rozwiązywanie zagadek tekstowych, dotyczących członków rodziny. 

Kocha nas najbardziej na świecie,                                         Gdy coś się w domu zepsuje, 

wszystkie troski od nas odgania.                                           szybciutko to naprawi. 

Ona nas urodziła. Czy już wiesz, kto to?                              Samochód też zreperuje, 

To… (mama)                                                                         bo on wszystko potrafi. 

                                                                                                                              (tata) 

 

Dla was, wnucząt, ona zawsze         Nie każdy jest siwy,               Kto jest zatroskany, 

dobre serce ma.                                 nie każdy wąsaty,                  kiedy chorujemy 

Czułym okiem na was patrzy,          ale każdy jest tatą                   i gdy dziurę w spodniach 

bajek mnóstwo zna.                          mamy albo taty.                     do domu niesiemy? 

                               (babcia)                           (dziadek)                                          (rodzice) 

 

Taki sam chłopiec jak ja,                                 Co to za dziewczynka ze mną w domu mieszka, 

mamę wspólną ze mną ma.                              do rodziców mówi: mamo, tato, 

Wspólny jest również tata.                               a na imię ma np. Agnieszka? 

A ja wiem, że mam…                                                                                                  (siostra) 

(brata) 

 

 

 
Zadanie 5. 

Zabawa ruchowa z kołem fortuny – wykonaj kilka razy wylosowane zadanie 

 

 https://wordwall.net/pl/resource/1265790/zabawy-na%C5%9Bladowcze 

 

 

Zadanie 6. 

 

Zabawa słowna z kołem fortuny- wylosuj i wykonaj zadanie.  

Dzieci 4 – letnie dzielą wszystkie wylosowane wyrazy na sylaby,( możecie podać liczbę 

sylab), natomiast 5-latki jeżeli potrafią dzielą na głoski i sylaby wg poleceń w wylosowanych 

zadaniach. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/939187/polski/ko%c5%82o-fortuny-sylaby-i-g%c5%82oski 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1265790/zabawy-na%C5%9Bladowcze
https://wordwall.net/pl/resource/939187/polski/ko%c5%82o-fortuny-sylaby-i-g%c5%82oski


Zadanie 7. 

 

5-latki – załącznik 1 

 

Znajdź w każdym rzędzie taką samą figurę, jak w ramce i otocz ją pętlą. 

 

4- latki – załącznik 2 

 

Znajdź w każdym rzędzie taki sam obrazek lub znak, jak w ramce i pokoloruj lub rysuj po 

śladzie. 

 

Czy nauczyłyście się już piosenkę o mamie? Na pewno trzeba ją jeszcze utrwalić, bo święto 

Mamy już wkrótce,  a więc śpiewajcie i poruszajcie się do muzyki. 

 

https://chomikuj.pl/ymena/piosenki/Dzie*c5*84+Matki/27+*c5*9awi*c4*99to+naszej+mam

y,1338639264.mp3(audio) 

 

 

 

Na dzisiaj to już wszystko, spisałyście się SUPER!!! Życzymy Wam smacznego obiadku  

i miłego popołudnia. Żegnamy Was i przytulamy wirtualnie! Do jutra!!! 

 

 

https://chomikuj.pl/ymena/piosenki/Dzie*c5*84+Matki/27+*c5*9awi*c4*99to+naszej+mamy,1338639264.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/ymena/piosenki/Dzie*c5*84+Matki/27+*c5*9awi*c4*99to+naszej+mamy,1338639264.mp3(audio)





