
Maj, tydzień 4 Święto rodziców
Dzień 1 Nasi rodzice

Cele główne
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
• uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka,
• rozwijanie pamięci odtwórczej,
• rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Cele operacyjne
Dziecko:
• słucha z uwagą opowiadania i odpowiada na pytania,
• wie, jak ważni są w jego życiu rodzice,
• omawia z pamięci wygląd swoich rodziców,
• rysuje według instrukcji portret mamy i portret taty.
1.    Oglądanie kalendarza. Zwracanie uwagi na Dzień Matki i Dzień Ojca.  
Kalendarz.
Dzieci rozmawiają z R. na temat znaczenia słowa święto. R. wyjaśnia dzieciom, że 26 maja
obchodzimy Dzień Matki, a 23 czerwca – Dzień Ojca. Pyta dzieci, dlaczego rodzice mają
swoje święto. Dzieci wypowiadają się na ten temat.
Zestaw zabaw ruchowych.
•• Zabawa bieżna Mama (tata) i dziecko.
Dzieci dobierają się w pary. Jedno z dzieci jest mamą (lub tatą), drugie dzieckiem. Na uderzenie
w tamburyn dzieci biegają parami w różnych kierunkach: mama (tata) biegnie z przodu,
dziecko podąża jej (jego) śladem. Następuje zmiana ról.
•• Zabawa ruchowa Mama woła.
Dzieci maszerują po sali w różnych kierunkach. Na zawołanie : Dzieci – do mnie! biegną do
R. i ustawiają się w ustalonym szyku, np. w gromadce.
•• Zabawa ruchowa Rodzina motyli.
Dla każdego dziecka kolorowa kartka, nagranie skocznej melodii w żywym tempie.
https://soundcloud.com/user-956760406/5-nagranie-skocznej-muzyki
R. układa krążki na podłodze – są to kolorowe kwiaty. Dzieci (motyle) podczas muzyki biegają
między kwiatami, poruszają skrzydłami. Na przerwę w muzyce R. wydaje polecenie, np.: Rodzina
trzyosobowa. Dzieci przysiadają przy wybranym kwiatku, tworząc trzyosobowe zespoły.
•• Zabawa ruchowa Ciasteczka dla rodziców.
Dla każdego dziecka kolorowy krążek i klocek.
Dzieci ustawiają się w rzędzie po jednej stronie sali. R. rozdaje kolorowe krążki i klocki. Dzieci
ustawiają klocek na krążku. Przechodzą z jednej strony sali na drugą, starając się, aby klocek
nie spadł – niosą ciasteczko dla rodziców.
2.  Nasi rodzice – słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller Rodzicielska niespodzianka.
••  Podawanie imion swoich rodziców.
Piłka, napisy: mama, tata.
Dzieci stoją w kole. R. rzuca piłkę i zadaje pytania, np.: Jak ma na imię twoja mama? Jak ma na 
imię twój tata? R. zwraca uwagę dzieci, że słowa mama i tata składają się z dwóch tak samo 
brzmiących sylab. Dzieci dzielą rytmicznie słowa mama i tata (na sylaby). R. pokazuje napisy 
mama, tata do globalnego odczytywania i zawiesza je.
•  •   Słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller   Rodzicielska niespodzianka.  
Książka (s. 72–73) dla każdego dziecka   lub   folder Ilustracja do opowiadanie  
R. rozdaje im książki i zaprasza do wysłuchania opowiadania. Czytając opowiadanie, prezentuje 
ilustracje do niego.

https://soundcloud.com/user-956760406/5-nagranie-skocznej-muzyki


– Już niedługo Dzień Matki i Dzień Ojca – przypomniała pani. – Z tej okazji przygotujemy
przedstawienie, wymalujemy laurki i zorganizujemy wspaniały festyn rodzinny. A to wcale nie
koniec atrakcji. Rodzice także mają coś dla was – otóż niektórzy z nich odwiedzą nasze przedszkole
i opowiedzą o swojej pracy.
– Może tata Bartka przyjedzie wozem strażackim... – rozmarzyli się chłopcy – albo tata Wojtka
opowie, jak się walczy z przestępcami…
Żaden z nich nie zgadł, ponieważ pierwszym gościem był tata Ali – zawodowy treser psów.
Przyszedł z labradorem o imieniu Bosman i zaraz zaprosił wszystkich na podwórko.
– Bosman już niedługo przystąpi do bardzo trudnego egzaminu na przewodnika osób niewidomych
– opowiadał – czeka go naprawdę odpowiedzialna praca.
Bosman chyba to rozumiał, bo bezbłędnie wykonywał wszystkie polecenia swego pana.
Dziewczynki miały nadzieję, że do przedszkola przyjdzie mama Emilki, która jest aktorką, i…
nie zawiodły się. Nie tylko przyszła, ale jeszcze przyniosła ze sobą całą walizkę lalek teatralnych.
Pokazywała, jak wkładać na rękę pacynkę, jak poruszać kukiełką, a jak – marionetką. Każdy, kto
chciał, mógł sam spróbować.
Następnego dnia gościem Biedronek była pani dietetyczka, czyli mama Zuzi. Opowiadała,
co trzeba jeść, żeby być silnym i zdrowym. Pochwaliła się, że zamieszcza w internecie przepisy
na pyszne i kolorowe dania, od których wcale się nie tyje. Na koniec poczęstowała wszystkich
znakomitymi chipsami z suszonych jabłek i owsianymi ciasteczkami.
– Ciekawe, kto nas odwiedzi dzisiaj? – zastanawiała się Ada, maszerując do przedszkola
w kolejny poranek.
– A może to wy kogoś odwiedzicie? – powiedziała mama i uśmiechnęła się tajemniczo.
– Dzisiaj będzie trochę inaczej niż zwykle – oświadczyła pani, gdy wszyscy skończyli już
jeść śniadanie. – Kolejny rodzic zaprosił nas do miejsca, w którym pracuje. Powiem tylko, że to
całkiem niedaleko stąd.
Zaciekawione Biedronki ubrały się błyskawicznie.
– Może to piekarnia? – próbowała zgadnąć Oliwka.
– A może warsztat samochodowy? – zastanawiał się Wojtek.
Gdy skręcili w następną przecznicę, Ada aż klasnęła w ręce.
– Ośrodek zdrowia! – wykrzyknęła. – Tutaj pracuje moja mama!
– I zagadka rozwiązana! – uśmiechnęła się pani.
Mama Ady, w białym lekarskim fartuchu, przywitała gości w holu i zaprosiła na małą wycieczkę
po przychodni. Wszyscy mogli zobaczyć, gdzie się trzeba zarejestrować do specjalisty,
w którym gabinecie odbywają się szczepienia ochronne, a w którym pobierana jest krew do
badania. Kto chciał, mógł posłuchać bicia swego serca, zakładając lekarskie słuchawki zwane
stetoskopem. I nie był to wcale koniec niespodzianek, bo oto w drzwiach gabinetu 
stomatologicznego stanęła… mama Zosi.
– Zapraszam do mnie – uśmiechnęła się serdecznie – postaram się przekonać was, że wizyta
u dentysty to nic strasznego. Kto codziennie szczotkuje ząbki? Oczywiście zgłosili się wszyscy.
– A pokażecie mi, jak to robicie? – spytała mama Zosi, wyjmując z szuflady plastikową szczękę
i szczoteczkę. Konrad wziął szczoteczkę i raz-dwa przejechał po zębach, w prawo i w lewo.
– Żeby wygarnąć wszystkie resztki jedzenia, trzeba szorować także z góry na dół, o tak – wyjaśniła
pani doktor i zaprezentowała prawidłowy sposób czyszczenia zębów. Na koniec zaproponowała
wszystkim mały przegląd. Ada trochę się bała dziwnego fotela dentystycznego, ale
okazało się, że siedzi się na nim całkiem wygodnie. Mama Zosi zajrzała jej do buzi i oświadczyła,
że tak zdrowych ząbków życzyłaby wszystkim swoim pacjentom.
„A może ja zostanę dentystką? – pomyślała Ada. – Tyle się dziś nauczyłam…”
•• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.
Książka (s. 72–73) dla każdego dziecka.
R. zadaje pytania:
−− Kto odwiedził dzieci w grupie Ady?
−− Czym zajmują się wasi rodzice?



−− Czy byliście kiedyś w gabinecie dentystycznym?
−− Na czym polega praca dentysty?
R. kontynuuje rozmowę. Pyta dzieci, dlaczego rodzice są ważni w życiu dziecka. Chętne
dzieci wypowiadają się.
•  • Wprawki dramowe –   Czym zajmują się rodzice?  
Obrazki przedstawiające kobietę i mężczyznę wykonujących wybrane czynności, np. czytanie
książki, akcesoria z kącika kuchennego, kącika lalek.   (załączniki nr 1)  
Dzieci dobierają się w 3-osobowe lub 4-osobowe zespoły i losują obrazki. Przyglądają się
sytuacji przedstawionej na obrazku i odgrywają scenkę przed kolegami z grupy. Mogą wykorzystać
akcesoria np. z kącika kuchennego czy kącika lalek. Po występie pozostałe dzieci
nagradzają aktorów brawami. Odgadują, co robi tata lub mama, np.: Mama czyta książkę,
a następnie naśladują tę czynność.
•  • Wykonanie   pracy kredkami „Jaką pracę lubię wykonywać z mamą?  ”(dla dzieci chętnych)  
Dla każdego dziecka biała kartka A4, kredki. (dla dzieci
Po wykonaniu pracy,dzieci mogą wypowiedzieć się na temat swojej pracy
3.  Portrety naszych rodziców – zajęcia plastyczne.
•  • Wprowadzenie  .   Oglądanie reprodukcji dzieł malarskich.  
Wybrane reprodukcje malarskie dzieł dowolnych artystów, przedstawiające portrety matki
i ojca, np. Stanisława Wyspiańskiego Macierzyństwo i Portret Ojca, szary karton.
Załącznik nr 2
R. pyta dzieci,jakie osoby są dla nich teraz najważniejsze. Następnie zaprasza dzieci do obejrzenia 
reprodukcje malarskich dzieł dowolnych artystów, przedstawiających portrety matki i ojca.
 Zachęca dzieci do wypowiadania się na temat tego, co widzą.
•  • Opisywanie wyglądu kobiety i mężczyzny.  
Reprodukcje, zdjęcia ukazujące kobietę i mężczyznę.
R. prosi dzieci o zwrócenie uwagi na wygląd kobiety i mężczyzny i przypomnienie, co znaczy
słowo portret. Dzieci wypowiadają się na temat przedstawionych reprodukcji.
Opisują wygląd kobiety i mężczyzny.
•  • Zabawa ruchowa   W galerii portretów.  
Odtwarzacz CD, nagranie spokojnej melodii.
https://soundcloud.com/user-956760406/2-nagranie-spokojnej-melodii
Podczas muzyki dzieci spacerują po sali. Na pauzę zatrzymują się i wykonują dowolną pozę.
R. przechodzi między dziećmi i podziwia ich twarze. Opisuje wygląd wybranego dziecka,
zwracając uwagę na szczegóły, np. kolor i długość włosów poszczególnych dzieci, kolor
oczu itp. Pozostałe dzieci odgadują, o kim R. mówi. Dzieci ponownie spacerują w rytm
słyszanej melodii.
•  • Część plastyczna  .  
Dla każdego dziecka biała kartka z bloku technicznego, formatu A3, podzielona pionową
kreską na pół, kredki i flamastry, nagranie spokojnej melodii, odtwarzacz CD.
R. zaprasza dzieci do wykonania portretów swoich rodziców. Omawia sposób wykonania
prac. Włącza muzykę. Dzieci zamykają oczy i przypominają sobie wygląd swoich rodziców.
Następnie dzieci:
−− zajmują miejsca przy stolikach,
−− na jednej części kartki rysują według instrukcji portret mamy,
−− na drugiej części kartki rysują portret taty.
R. podpowiada dzieciom kolejne etapy rysowania portretu, np. najpierw okrągła głowa,
potem oczy, brwi, nos, usta, uszy, kolor włosów. Zadaje pytania pomocnicze, np. Czy twoja
mama nosi okulary? Czy twój tata ma wąsy?
•• Zorganizowanie wystawy.
Portrety ojca i matki (wykonane przez dzieci).
R. zawiesza prace dzieci w wybranym przez siebie miejscu. Dzieci prezentują swoje prace
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i wypowiadają się na temat wyglądu swoich rodziców.

                              Zabawy na świeżym powietrzu
1. Spacer  z rodzinką. Obserwowanie zachowania rodziców z dziećmi.
 Zwracamy ich uwagę na wygląd i zachowanie dorosłych i dzieci. Dzieci dzielą się spostrzeżeniami.
Wspólnie z R. zastanawiają się, jakimi członkami rodziny mogą być mijane osoby, np. pani z 
chłopcem to mama z synkiem.
•• Zabawy swobodne z wykorzystaniem zabawek ogrodowych.
2. Utrzymaj kijek w pionie
Zadanie: ustaw kijek/patyk pionowo na dłoni. Puść go i poruszając ręką, na której kijek stoi, 
postaraj się uchronić go przed upadkiem. Uwaga! Lepiej do zabawy nadaje się prosty patyk.kijek o 
dość dużej długości – im krótszy, tym trudniej go utrzymać w pionie. 
3. Ciepło-zimno 
Jedna osoba ukrywa w ogrodzie wybrany przez wszystkich przedmiot. Szukający poruszają się po 
ogrodzie, a osoba, która ukryła przedmiot, kieruje szukającymi – gdy któreś z nich zbliża się do 
przedmiotu, wymienia imię tej osoby i mówi: ciepło. A gdy ktoś się oddala, mówi imię i "zimno". 
Wygrywa ten, kto pierwszy znajdzie schowany przedmiot. 
4. Wyścigi z piłką ping-pongową (lub jajem) na łyżce stołowej . Można z takim utrudnieniem 
pokonywać slalom lub prosty tor przeszkód.
 Utrudnieniem może być zabawa w parach – staną do siebie bokiem, R.wiąże im po jednej 
nodze – np. prawa noga Franka ma być związana z lewą nogą Zosi. Niech dzieciaki wspólnie 
pokonają, idąc lub biegnąc, prosty tor przeszkód.

                                     Zabawy popołudniowe
•  • Zabawa słuchowa   O kim mówię?  
Obrazki przedstawiające kobiety i mężczyzn.
R. rozkłada zdjęcia przedstawiające osoby z rodziny. Opisuje wygląd wybranej osoby
na zdjęciu. Dziecko, które odgadło, o kim mówi R., wyklaskuje sylaby, wypowiadając imię w 
całości, i wybiera odpowiednie zdjęcie. Następnie ono opisuje wygląd kolejnej osoby na obrazku, a 
pozostałe dzieci odgadują, o kim mówi.
•  • Słuchanie piosenki   Dla ciebie, mamo   
 Rozmowa na temat tekstu piosenki.
Nagranie piosenki Życzenia dla mamy.
https://www.youtube.com/watch?v=PUKVc5rddaA

Życzenia dla mamy - tekst piosenki

Mama uśmiecha się ciepło jak słonko
Mama nas zawsze przytuli
Bajkę opowie pogłaszcze po głowie
I dziurę zaszyje w koszuli

Niech nam żyją wszystkie mamy
Dziś życzenia im składamy
Bo tak bardzo je kochamy
Całujemy i ściskamy

https://www.youtube.com/watch?v=PUKVc5rddaA


Mama nie gniewa się nigdy na dzieci
Zawsze o nich pamięta 
Ty też dla mamy bądź taki kochany
Na co dzień nie tylko w święta

Niech nam żyją wszystkie mamy
Dziś życzenia im składamy
Bo tak bardzo je kochamy
Całujemy i ściskamy x2

Załącznik nr 1

                                 

           







Załącznik nr 2

Stanisław Wyspiański---Macierzyństwo

Stanisław Wyspiański ---Portret ojca
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