
ŚWIĘTO RODZICÓW 

 

Drodzy Rodzice, dziękuję bardzo za współpracę i za zaangażowanie w podnoszenie 

umiejętności Kropelek. Dziękuję również za pomoc w realizacji zadań z programu 

„Kreatywny Przedszkolak”, dzięki Państwu udało nam się zrealizować je wszystkie zgodnie z 

harmonogramem pomysłodawcy. Jak co tydzień zachęcam do skorzystania z poniższych 

pomysłów w organizacji czasu dzieciom w domu. 

 

• Słowa- zabawa z piłką: rodzic siedzi naprzeciw dziecka, trzyma piłkę, dzieli na sylaby 

proste słowo i rzuca piłkę do dziecka, którego zadaniem jest złożyć z sylab słowo i 

odrzucić piłkę do rodzica 

 

• Spacer z rodziną- opowieść ruchowa: rodzic czyta krótkie opowiadanie, a dziecko 

odtwarza jego treść ruchem: 

 

Jest piękna pogoda, idziemy całą rodziną do parku. 

Dziecko maszeruje po pokoju. 

Na ścieżce błyszczą kałuże po wiosennym deszczu, więc przeskakujemy przez nie. 

Dziecko przeskakuje z nogi na nogę. 

Przy alei stoi parkowa ławeczka, siadamy na niej na chwilę. 

Dziecko wykonuje przysiad i liczy do pięciu. 

Idąc dalej spotykamy skaczącą po drzewach wiewiórkę i naśladujemy ją. 

Dziecko skacze obunóż po pokoju. 

Przysiadamy na kolejnej ławce. 

Dziecko wykonuje przysiad i liczy do pięciu. 

Po krótkim odpoczynku idziemy dalej. 

Dziecko maszeruje po pokoju. 

Wśród gałęzi drzew słyszymy śpiew ptaka- szukamy go. 

Dziecko przykłada dłoń do czoła i rozgląda się po pokoju. 

W podskokach i z uśmiechem na twarzy wracamy do domu. 

Dziecko uśmiecha się i podskakuje po pokoju z nogi na nogę. 

 

• Moja rodzina- praca plastyczna- malowanie farbami lub rysowanie kredkami 

członków rodziny 

 

• Mamo, ile kroków do domu?- ćwiczenia w liczeniu: dziecko staje w pewnej odległości 

od rodzica na linii startu i zadaje pytanie „Mamo, ile kroków do domu?; rodzic podaje 

liczbę, a dziecko odmierza tyle kroków ile usłyszało; następnie zadaje ponownie to 



samo pytanie i zabawę powtarzamy do momentu, aż dziecko dotrze do rodzica i go 

przytuli. 

 

• Kwiatek dla mamy i taty- rodzic rysuje schemat kwiatka (małe kółko i łodyżkę) 

dziecko rzuca kostką i dorysowuje tyle płatków, ile oczek wyrzuciło na kostce 

(zabawę powtarzamy kilka razy) 

 

• Tor przeszkód- zabawa ruchowa- rodzic wykonuje wg własnego pomysłu dowolny tor 

przeszkód na podwórku, a następnie pokonuje go wspólnie z dzieckiem trzymając je 

za rękę 

 

• Kalambury- Co robi w domu mama/ tata?- rodzic za pomocą gestów pokazuje 

czynności wykonywane przez mamę lub tatę w domu, a dziecko je odgaduje, po 

każdym odgadnięciu przez dziecko zagadki należy je mocno uściskać 

 

• Rytmiczna rozgrzewka w podskokach- zabawa rytmiczna z rodzicem 

 

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

 

• Ćwiczenia spostrzegawczości- rodzic układa z patyczków lub zapałek słowo MAMA potem 

TATA, a zadaniem dziecka jest odtworzyć kolejno wyrazy wg wzoru 

 

• Król strzelców- zabawa z elementem celowania: rodzic oznacza bramkę i linię strzału, 

następnie na zmianę z dzieckiem strzela kolejno 10 razy gole; wyniki należy zapisać czytelnie 

(pod imieniem dziecka i napisem MAMA rysujemy za każdym razem koła= piłki; koło 

przekreślone= strzał nieudany; koło= gol). Po skończonej rundzie dziecko samodzielnie lub z 

pomocą liczy punkty= gole zdobyte przez siebie i przez rodzica. Zwycięzca otrzymuje medal, 

wykonany przez osobę, która zdobyła mniej punktów  

 

JĘZYK ANGIELSKI 

https://www.youtube.com/watch?v=NZ2YVnaVbHo  piosenka „20 little butterflies”- osłuchanie z 

liczebnikami- dzieci z pomocą rodzica wycinają kolorowe motylki w poznanych wcześniej 

kolorach, następnie po zapoznaniu z piosenką układają i zdejmują ze stołu motyle zgodnie z 

jej treścią 

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA utrwalanie nazw liczebników przy 

piosence Counting 1-10 Song 

 

Pozdrawiam serdecznie oraz życzę dużo słonecznych dni pełnych uśmiechu i pozytywnej energii. 
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