
Temat tygodnia:  „Święto rodziców” ( 25 -29. 05.2020)

1. Obejrzyjcie filmik: „Moja rodzina”  https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY

2. Spróbujcie razem z rodzicami stworzyć drzewo genealogiczne. Rodzicom polecam ciekawy 
artykuł na stronie https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,22061157,drzewo-genealogiczne-jak-
wyglada-jak-zrobic-podpowiadamy.html

3. Mama/tata też kiedyś byli mali. Spróbujcie na fotografiach „mamy/taty, dziadka” odnaleźć 
podobieństwa z waszym wyglądem. Może macie podobny nos, oczy albo uśmiech? Stańcie razem 
przez lustrem i zobaczcie jaką jesteście piękną rodziną

4. Zabawa z imionami. Poproś rodzica, aby napisał na osobnych karteczkach imiona: mamy, taty, 
babci, dziadka, cioci , wujka itd. Pobawcie się w zgadywanie. Wylosuj karteczkę, mama/tata 
przeczyta imię, a ty odpowiedz do kogo należy.

5. Olek i Ada postanowili z okazji: „Dnia Matki” przygotować sernik. Obejrzyjcie historyjkę 
obrazkową https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=81 
MAC - Kompleksowe rozwiązania dla edukacji
Czy istnieje potrawa, którą potraficie przyrządzić „pod okiem” mamy? Zaplanujcie dzień w którym 
przyrządzicie coś smacznego dla mamy/taty. 

6. Opowiedzcie o tym, jak Olek i Ada pomagają rodzicom. Rysujcie jak dzieci pomagają rodzicom. 
Rysujcie po śladzie serduszek, pokolorujcie je.

7.  Pokolorujcie rysunek bukietu dla mamy. Rysujcie po śladzie drogi Olka i Ady do mamy.
przeczytajcie zdania - zilustrujcie je.

8. Odwzorujcie kwiatki dla mamy. Rysujcie po śladach rysunki róż.

9. Spróbuj rozwiązać zadania przedstawione na karcie pracy 
http://zanotowane.pl/728/7523/karta_pracy_13_id_27496554.jpg
Wskaż paluszkiem rozwiązania, jeśli nie macie możliwości wydruku

10. Poproś rodzica o przygotowanie przedmiotów należących do mamusi/tatusia. Posegreguj je wg 
tego do kogo należą, koloru, wielkości i innych wybranych cech. 

11. Posłuchaj wiersza B. Szelągowskiej: „Jesteśmy razem!” 
Zakwitły maki w ogrodzie. 
Mamie je podaruję. 
A siostra zrobi laurkę –
sama ją namaluje.
Ja tacie umyję samochód 
i zrobię to razem z bratem. 
Sam raczej bym nie dał rady – 
obydwaj kochamy tatę! 
Każdy zna takie słowo,
ważne dla córki, dla syna. 
Oznacza miłość, wspólnotę… 
Jakie to słowo? RODZINA!

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fzanotowane.pl%2F728%2F7523%2Fkarta_pracy_13_id_27496554.jpg%3Ffbclid%3DIwAR16GdP8m0U__IF1fU34pKPgnTR47Pm7H-qXdcWka_Z_p-s2YmCVPBgR8pI&h=AT2huzUDPZGTuIev2rQMzenaBdrhLhdyDK-aCHY207bo5r-ene8yh5T9Nw77ci3v5Vk5twd2y5zKR865he-YVqbfyFh5Ajt6c_rSLyehucnHEHNxOMabqMDmlSkAxlg-nDk8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3TBtlxPpPotHKWxioMpu8b7JkvZxSOx9ZriHsLxoaR_QZmuuvV3W8B_FJuNndq7KGRoLaLuFl1TXm0wWcVE6zF4RVIejVXMOd_Yzwg0iS6h7jDRA7JQhM-nLo0mq8qcgB66OLznwWRXzA5INL63cfdpByB_xn8rCBz7QG8LNsNf_7p3OkvK2A1GtM
https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY
https://www.facebook.com/macedukacja/?__cft__[0]=AZV6Stv9hCd5eurgO19q6DQF-KzJS7v87cxAUPipFa-8DBmeJIMkYly-z47YT19AVPFCnmfAZerKXZxdGV8N6LqpaSrB5gpzugkNUJmBXANuhfl0m88i5-CeADDDpEgXCmGlZ9QrOkHNWdojHFtfgsEvRyjk_LYw5hmJIYj1ppkaHw&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fflipbooki.mac.pl%2Fprzedszkole%2Foa_ks_56%2Fmobile%2Findex.html%3Ffbclid%3DIwAR3amRinT3PcrFa4H8fGWMpFChzWXemZXSlFaoNMQ0X-z1p6_iCKv9zNq3s%23p%3D81&h=AT1e8IYG7oLKWodNxYFy5QLoJTj2DU7mHx7MvjJqVM9DoWNtnmBr2w-YazYe1MPLdusYhgo2_Wapg9EWlGPz3xXhq7oaq38ly2broyeV7FimOkK52Ex-QIL45sJ0UuzJupzQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3TBtlxPpPotHKWxioMpu8b7JkvZxSOx9ZriHsLxoaR_QZmuuvV3W8B_FJuNndq7KGRoLaLuFl1TXm0wWcVE6zF4RVIejVXMOd_Yzwg0iS6h7jDRA7JQhM-nLo0mq8qcgB66OLznwWRXzA5INL63cfdpByB_xn8rCBz7QG8LNsNf_7p3OkvK2A1GtM
https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,22061157,drzewo-genealogiczne-jak-wyglada-jak-zrobic-podpowiadamy.html
https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,22061157,drzewo-genealogiczne-jak-wyglada-jak-zrobic-podpowiadamy.html


Odpowiedz na pytania:
Co dziecko podaruje mamie? − Co dzieci zrobią dla taty? − Co to jest rodzina? − Co można zrobić 
miłego dla swojej rodziny (samemu, z rodzeństwem)?
12. Rysujcie szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie. Rysujcie po śladach rysunki. Kolorujcie 
rysunki dużych misiów na brązowo, a małych misiów – na różowo.

13. Przypomnijcie sobie piosenki i zaśpiewajcie je rodzicom

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=wdIW1gslor4

Wykonajcie laurki dla mamy i taty – ćwiczenia plastyczne

14. Oglądanie obrazków. Zaznaczcie 10 różnic między nimi.

15.Wybierzcie się na rodzinny spacer. Proszę Was, abyście spacerując udali się w Wasze ulubione 
miejsce i zrobili selfie pod tytułem: „Tu i teraz – tylko dla siebie”. Obserwujcie czy na spacerze 
spotkacie inne rodziny. Po czym można poznać, że mijana grupa osób to właśnie rodzina?

Język angielski:

Powtórzcie słownictwo związane z pogodą - „weather”

Weather – pogoda
- Sun - słońce
-Cloud - chmury
-Wind - wiatr
-Rain - deszcz
-Storm - burza
-Snow - śnieg
-Tornado - tornado
-Hot - gorąco
-Cold - zimno

https://www.youtube.com/watch?v=QVe-ew7bDic

-How’s the weather? - Jaka jest pogoda
- It’s cloudy. - Jest pochmurnie
-  It’s cold. - jest zimno
- It’s foggy.- Jest mgliście
- It’s hot. - Jest gorąco
-  It’s raining. - Pada deszcz – Jest deszczowo
- It’s snowing.- Pada śnieg – Jest śnieżnie
- It’s stormy. - Jest burzowo
-  It’s sunny. -Jest słonecznie
-  It’s windy. - Jest wietrznie
https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops

Wykonajcie ilustrację swojej ulubionej pogody, opowiedzcie o tym rodzicom.
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