
Temat I: Moja rodzina. 

1) „Kwiaty dla mamy” - łączenie kropek, kolorowanie kwiatów. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

 



2) Zabawy i ćwiczenia ruchowe. 

„Idziemy w góry” – zabawa naśladowcza. Dziecko wykonuje polecenia: maszerujemy, wchodzimy 

na górę, zeskakujemy z kamienia, maszerujemy, przeskakujemy przez strumyk, kładziemy się, 

odpoczywamy.  

„Wyprawa rowerowa” – ćwiczenia mięśni brzucha. Dziecko i rodzic kładą się na plecach 

naprzeciwko siebie, unoszą lekko zgięte nogi i stykają się stopami. Naśladują jazdę rowerkiem. 

 

3) „Co to jest rodzina?” – burza mózgów. Dziecko mówi, a rodzic zapisuje na arkuszu szarego papieru. 

 

4) „Moja rodzina” – wypowiedzi dziecka na podstawie fotografii znajdujących się w domu. Dziecko 

opowiada, kto znajduje się na fotografii, gdzie zdjęcie było zrobione. 

 

5) „To jest rodzina” – rozpoznawanie, wskazywanie i nazywanie członków rodziny na obrazku. 

 

6) „Mamusiu moja” – słuchanie wiersza Joanny Myślińskiej.  

 

Mamusiu moja, mamo kochana,  

dzisiaj jest święto Twoje od rana,  

więc ja dziś Tobie składam życzenia  

z całego serca, pełna wzruszenia.  

Życzę Ci tego, czego chcesz skrycie,  

bo przecież kocham Ciebie nad życie, 

za to, że miłość mi swoją dałaś  

i mną się czule opiekowałaś.  

Mamusiu moja, miła mateczko,  

dziś się do Ciebie śmieje słoneczko,  

wietrzyk Cię lekko muska po twarzy  

i da Ci wszystko, o czym zamarzysz.  

Ja zaś Ci teraz wręczę laurkę  

– masz na niej serce, kwiatki i chmurkę,  

bo o tym marzy córeczka mała,  

byś się mamusiu wciąż uśmiechała. 

Joanna Myślińska 

 

Omówienie treści wiersza. Nauka wiersza. 

„Spacer z mamą” – zabawa ruchowa. 

 

 



7) Zabawa naśladowcza. Rodzic czyta, a dziecko próbuje wykonać odpowiednie ruchy. 

- Jak żyrafa je liście akacji,  

- Jak bociek zjada żabę,  

- Jak nosorożec kąpie się w błocie,  

- Jak słoń ochładza się wodą,  

- Jak małpka je banana,  

- Jak kotek się myje,  

- Jak myszka je serek,  

- Jak piesek kładzie się do snu,  

- Jak zachowuje się żuk kiedy leży na plecach,  

- Jak zachowuje się żółw kiedy się wystraszy. 

 

8) „Literki” - zabawa ruchowa.  

Dziecko staje na środku pokoju. Rodzic podaje literkę, jeśli jest to samogłoska dziecko biega  

w miejscu, jeżeli rodzic poda spółgłoskę dziecko wykonuje pajacyki. 

 

9) W marszu po obwodzie koła wykonujemy następujące ćwiczenie:  

- na 1 maszerujemy na palcach i wznosimy ramiona bokiem w górę (wdech),  

- na 2 przechodzimy na całe stopy i opuszczamy ramiona bokiem w dół (wydech).  

Powtarzamy ćwiczenie kilkakrotnie. 

 

10) „Członkowie rodziny” – kończenie rozpoczętych zdań.  

• Zapoznanie z bliższymi i dalszymi członkami rodziny.  

- Mama i tata to moi ……………………….  

- Ja dla swojej mamy jestem ……………….  

- Ja dla swojego taty jestem ………………..  

- Mama mojej mamy to moja ………………  

- Tata mojej mamy to mój …………………  

- Mama mojego taty to moja ………………  

- Tata mojego taty to mój ………………….  

- Ja dla mojej babci i dziadka jestem ……… 

 

11) „Moja rodzina” – rysowanie kredkami swojej rodziny. Wskazywanie członków rodziny, liczenie  

z ilu osób składa się rodzina. 

 

 



Temat II: Zawody rodziców. 

1) „Szlaczki” – rysowanie ołówkiem elementów literopodobnych w liniaturze. 

 



2) „Jaki to zawód?” – scenki pantomimiczne.  

•  Rozwijanie pomysłowości dziecka w przedstawieniu dowolnie wybranego zawodu. Dziecko za 

pomocą ruchu i mimiki przedstawia różne zawody. Rodzic odgaduje. 

 

3) „Gdzie pracują rodzice?” - wypowiedzi dzieci na podstawie obrazków przedstawiających różne 

zawody wykonywane przez kobiety i mężczyzn. Omówienie zawodów zaprezentowanych na 

przykładowych obrazkach. 

 

 

               

 



                                       

 

                                 

 



  

 



4) „Różne zawody” – wymienianie zawodów, podział na sylaby i głoski.  

Dziecko wymienia różne zawody, dzieli na sylaby i głoski, następnie rodzic zapisuje na szarym 

papierze. 

 

5) „Gdzie pracują rodzice?” - wypowiedzi dziecka na temat zawodów wykonywanych przez rodziców. 

 

6) „Który zawód jest najważniejszy?” - rozmowa na temat potrzeby i ważności każdego zawodu. 

 

 

7) „Polonez” – utrwalenie ustawienia i kroku podstawowego. 

https://www.youtube.com/watch?v=QXNWk5HkjyY 

 

8) „Listonosz” – zabawa matematyczna.  

•  Kształcenie umiejętności liczenia za pomocą liczebników porządkowych.  

„Jedzie listonosz windą w górę, jedzie na piętro zgadnij, które?” Dziecko - listonosz trzyma kopertę  

i mówi  rymowankę. Następnie klaszcze (lub tupie, kląska, wydaje dowolny dźwięk) kilka razy. 

Rodzic musi odgadnąć, ile razy było uderzenie lub dźwięk, czyli na które piętro wjechał listonosz. 

Rodzic, jeśli odgadnie bierze kopertę i jest listonoszem. 

 

9) „Idziemy po wysokiej trawie” – zabawa ruchowa naśladowcza. Rodzic gra na instrumencie 

perkusyjnym, a dziecko porusza się dowolnie, zgodnie z rytmem. Gdy rodzic pokazuje napis „trawa” 

dziecko naśladuje chodzenie po wysokiej trawie, omijanie wysokiej roślinności. 

 

10) „Strażak” - kolorowanie rysunku. Zapoznanie dziecka z przyczynami i skutkami pożarów oraz pracą 

straży pożarnej. 

https://www.youtube.com/watch?v=QXNWk5HkjyY


 



Temat III: Co robi mama? 

1) „Kochana Mama i Kochany Tata” – słuchanie wierszy Anny Surowiec i Joanny Myślińskiej. 

„Moja mama” – wiersz Anny Surowiec. 

Magda (Krysia, Basia)- to moja mama kochana,  

troszczy się o mnie od rana, 

 ma złote(czarne, rude) włosy,  

zielone (niebieski, brązowe) oczy  

i co dzień mnie budzi jej uśmiech uroczy. 

 

Kocham ją bardzo,  

jak nikogo na świecie,  

bo lepszej od mojej mamy  

na pewno nigdzie nie znajdziecie. 

 

„Kochanej mamie” - wiersz Anny Surowiec 

Gdy rano wstaję  

na dzień dobry  

piękny uśmiech  

od mamy dostaję. 

 

Co dzień mnie otula  

ciepło jej dłoni,  

ono mnie zawsze  

przed złem ochroni. 

 



Mama zawsze jest przy mnie  

gdy mi smutno i źle,  

mama umie pocieszyć,  

każde dziecko to wie. 

 

Kocham swoją mamę  

moim sercem całym,  

i życzę jej moc zdrowia  

bo jest przyjacielem wspaniałym. 

 

„Mamusiu kochana” – wiersz Joanny Myślińskiej 

Mamusiu miła, mamo kochana,  

bardzo posłuszna jestem od rana,  

zaraz Ci jeszcze laurkę dam,  

bo przecież dzisiaj jest Święto Mam.  

Mamusiu miła, droga mateczko,  

już się do Ciebie śmieje słoneczko,  

a ja moc życzeń dla Ciebie mam,  

bo Cię mamusiu bardzo kocham. 

 

„Kocham cię tato” – wiersz Joanny Myślińskiej 

Kocham Cię tato, wiosną i latem,  

za to, że jestem twym „małym światem”,  

za to, że uczysz, jak w piłkę grać  

i co mam robić, by się mniej bać.  



Kocham Cię tato, jesienią, zimą,  

gdy słońce świeci lub chmury płyną,  

za to, co dałeś i co mi dasz,  

za to, że jesteś i przy mnie trwasz.  

Kochany tato, w Dniu Twego Święta,  

synek o Tobie także pamięta  

i już dla Ciebie życzenia ma, a z życzeniami – obrazki dwa. 

 

„Mojemu Tacie’ –  wiersz Anny Surowiec. 

Tata - to jest gość!  

To jest taki mądry ktoś  

kto codziennie o mnie dba  

i ze wszystkim radę da! 

 

Kiedy trzeba-kran naprawi,  

by prąd płynął - także sprawi,  

chętnie ze mną w piłkę gra  

bo talentów wiele ma. 

 

Tata wzorem dla mnie jest,  

naśladuję każdy jego gest,  

kocham go mym sercem całym  

bo jest tatą doskonałym! 

 

 



2) Pomoce: rzeźby (mogą być ceramiczne: zwierzęta, laleczki, aniołki…) i płaskorzeźby, broszki, masa 

papierowa, agrafki. 

 

3) „Rzeźba i płaskorzeźba” – różne formy sztuki.  

Oglądanie dzieł sztuki. Przypomnienie:  

- Co to jest rzeźba? – dziecko same się wypowiada .  

- Co to jest płaskorzeźba?  

- Jaka jest różnica pomiędzy rzeźbą i płaskorzeźbą? 

 

Wiadomości dla rodzica:  

Płaskorzeźba – dziedzina sztuk plastycznych posługująca się dwuwymiarową bryłą. Oglądana jest z jednej 

strony. Dzielimy ze względu na przeznaczenie: sakralne,  pomnikowe, dekoracyjne, itp.; ze względu na 

stosunek do rzeczywistości – przedstawiające i abstrakcyjne. 

 

Przykład płaskorzeźby: 

 



Przykład rzeźby: 

 

 

4) „Moja mama” - słuchanie wiersza Anny Surowiec.  

 

Krysia - to moja mama kochana,  

troszczy się o mnie od rana. 

 

Ma jasne włosy  

i zielone oczy  

i co dzień mnie budzi  

jej uśmiech uroczy. 

 

Kocham ją bardzo  

za ciepło, oddanie 

i dlatego prezent  

przygotuję dla niej. 



Mocno ja uściskam  

i życzenia złożę,  

a na jej kolanach  

swój prezent położę. 

 

5) „Broszka dla mamy” – oglądnie różnych broszek i podanie tematu pracy.  

- do jakiej dziedziny sztuki zaliczymy broszki? (płaskorzeźby)  

- po co nosimy broszki? 

 

6) Wyjaśnienie sposobu wykonanie broszki.  

•  Z masy papierowej dziecko formułuje broszki, aby od spodu były płaskie.  

•  Kształty mogą być: okrągłe, owalne, prostokątne, kwadratowe.  

•  Przymocowanie agrafki. 

 

Informacja dla rodzica:  

Masę papierową można kupić lub zrobić samemu. 

Sposób wykonania masy papierowej. Porwane, drobne kawałki papieru gazetowego zalewamy wodą. 

Można to zagotować. Gdy papier jest rozmiękczony, odciskamy wodę, a papier rozcieramy. 

Odmierzamy w proporcji 2:1 roztarty papier i klej (klajster). Całość należy wymieszać. Masy 

papierowej nie można długo przechowywać. 

 

Po wykonaniu dziecko określa kształt swojej broszki. 

Odłożenie w wyznaczone miejsce do wyschnięcia. Po wyschnięciu dziecko będzie ozdabiało broszki 

według własnego pomysłu. 

 

7) Słuchanie piosenki: „Mój tato”.  

Rozmowa na temat piosenki. „Mój tato?” – wypowiedzi dziecka na określony temat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K4L7hvqBx-0 

 

8) „Wycieczka z tatusiem samochodem” – zabawa ruchowa.  

Dziecko dobiera się w parę z tatą. Każda para otrzymuje krążek, który jest kierownicą. Dziecko staje 

z tyłu. Na sygnał wzrokowy – zielony, dziecko porusza się, zatrzymuje się na sygnał czerwony. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K4L7hvqBx-0


Temat IV: Pomagamy rodzicom. 

1) „Pomagamy rodzicom” - rozmowa na podstawie ilustracji. Rysowanie kredkami ołówkowymi jak 

dziecko - Ty pomagasz rodzicom. 

 

 

2) „Kartki z kalendarza” - nazywanie dni tygodnia, miesięcy i pór roku, kolorowanie liter i cyfr na 

kartkach kalendarza. 

 

 

 



3) „Kochana Mamo!” - słuchanie wiersza.  

Na mojej laurce barwny motyl lata  

i przynosi radość od zimy do lata.  

Koniczynki małe dużo szczęścia dają,  

a najwięcej dzieci, które Cię kochają!  

Bądź szczęśliwa mamo,  

zawsze uśmiechnięta,  

w każdy dzień tygodnia  

nie tylko od święta.  

 

Omówienie treści wiersza ze szczególnym uwzględnieniem życzeń dla mamy. 

 

4) „Laurka dla mamy” – wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką i wedłu własnego pomysłu.  

A oto przykład laurki dla mamy:  

 

 

 

 



5) „Kochany Tato!” - słuchanie wiersza.  

 

Na mojej laurce auto wyczaruję, 

byś do domu prędko wracał,  

bo Cię potrzebuję!  

Chcę latawce puszczać,  

jeździć na rowerze,  

grać w piłkę na plaży  

i zbudować wieżę.  

Mój kochany Tato  

za wszystko dziękuję,  

przepraszam za psoty  

i mocno całuję!  

 

Omówienie treści wiersza ze szczególnym uwzględnieniem życzeń dla taty. 

 

6) „Laurka dla taty” – wykonanie pracy dowolną techniką i wedłu własnego pomysłu.  

A oto przykład laurki dla taty:  

 



7) „Broszka dla mamy” – malowanie farbą broszki wykonanej wcześniej.  

• Rozwijanie inwencji twórczej poprzez właściwy dobór kolorów. 

 

8) „Grozik” („Poszło dziewczę po ziele…”) - zabawa taneczna ze śpiewem. 

https://www.youtube.com/watch?v=axhr4XYazYs 

 

9) „Co robi mama lub tata”? – zabawa dydaktyczna. Dzieci wyszukują obrazki w książeczkach czy 

gazetach przedstawiające różne czynności wykonywane przez rodziców w domu lub w pracy. 

Swobodne wypowiedzi dzieci o pracy rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=axhr4XYazYs


Temat V: Święto mamy i taty. 

1) Próba przedstawienia przez dziecko dla rodziców wybranego wiersza, piosenki lub krótkiej 

inscenizacji. 

 

2) „Portret mamy i taty”- rysowanie kredkami rodziców, ozdabianie ramki według własnego pomysłu.  

 

3) „Zgadnij, co narysowałem?”  - wykonanie masażyku – zgadywanki.  

Dziecko dobiera się w parę z rodzicem, jedna osoba z pary rysuje na plecach, druga musi odgadnąć. 

Wyjaśniamy, że można narysować tylko jeden przedmiot np. słońce, kwiatek, motyl, dom, itp. 

 

4) „Muzyka dla mamy i taty” - improwizacje na instrumentach perkusyjnych.  

Dziecko wybiera sobie dowolny instrument i gra – tworząc muzykę według własnego pomysłu.  

 


