
 
LIST DO RODZICÓW 
Temat tygodnia: Mama i Tata – 25.05. – 29.05.2020r.  

 
Tematy dni: Moja rodzina; Przygotowujemy upominki dla mamy i taty; 
Pomagam w domu; Moja mama wszystko umie; Dzień rodziny;  
  
Drodzy Rodzice, w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Rodzin 
porozmawiamy o rodzinach i o tym, jak można pomagać w domu, o tym, jakie 
zawody wykonują rodzice. Wykonamy prace plastyczne na temat rodziny, a także 
upominki dla mamy i taty.  
Z uwagą posłuchamy tekstów czytanych przez rodziców. 
Rozpoznamy figury geometryczne. 
Podczas zabaw rytmicznych i gimnastycznych wykonamy liczne ćwiczenia 
usprawniające koordynację ruchową, a także kształtujące prawidłową postawę ciała 
i orientację we własnym ciele.    
 
Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem: 
 

 Rozmowy o tym, jak można wspólnie świętować. 

 Angażowanie dzieci do pomocy w obowiązkach domowych i docenianie ich 
za wkład pracy.  

 Słuchanie opowiadań i wierszy, wspólne słuchanie i śpiewanie piosenek. 
 

Poniedziałek 25.05.2020r. – „Moja rodzina” 
 
Na początek dnia trochę ruchu, zapraszamy dzieci starsze; (źródło:Youtube 
Akademia Bystrzaków – poranna gimnastyka) 
https://www.youtube.com/watch?v=W8c6k4FGgHM  

 

Poranna gimnastyka dla dzieci młodszych. Zatańcz razem z Olą i misiem Blu;  

(źródło:Youtube Taniec dla dzieci Gumi miś 

 https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4 

 

Ćwiczenia dodatkowe dla chętnych dzieci: wybierz pięć dowolnych kart 

z ćwiczeniami, które masz do wyboru i naśladuj ich ruchy (możesz też wykonać 

wszystkie ćwiczenia, jeśli masz ochotę). 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W8c6k4FGgHM
https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4


 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Karty są inspiracją od pani Basi wykonanie: https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-

obrazkowe-inspiracje/ 

 

https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/


Posłuchaj piosenki pt. „Moja wesoła rodzinka” (źródło: youtube); 
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4  
W pozycji na siedząco twórz do piosenki dowolną improwizację ruchową; głową, 
rękami, górną częścią tułowia. 
 
1. My rodzinę dobrą mamy, 
zawsze razem się trzymamy! 
I choć czasem czas nas goni, 
my – jak palce jednej dłoni! 
 
Ref. Mama, tata, siostra, brat 
i ja – to mój cały świat! 
Dużo słońca, czasem grad – 
to wesoły jest mój świat! 
 
2. Mama zawsze kocha czule, 
ja do mamy się przytulę. 
W bólu żalu i rozterce, 
bo ma mama wielkie serce. 
 
Ref. Mama, tata, siostra, brat… 
 
3. Z tatą świetne są zabawy, 
z nim świat robi się ciekawy. 
Tata ma pomysłów wiele, 
jest najlepszym przyjacielem. 
 
Ref. Mama, tata, siostra, brat… 
 
4. Gdy napsocę i nabroję, 
siedzę w kącie, bo się boję! 
Tata skarci, pożałuje, 
a mamusia pocałuje! 
 
Ref. Mama, tata, siostra, brat… 
 
5. Kiedy nie ma taty, mamy, 
wszyscy sobie pomagamy! 
I choć sprzątać nie ma komu, 
jest wesoło w naszym domu 
 
Ref. Mama, tata, siostra, brat… 
 
Piosenka „Rodzina Palców” (źródło: youtube); 
 https://www.youtube.com/watch?v=A-lheXKA6u0&t=165s+rodzina+palc%C3%B3w; 
Baw się przy piosence – przy okazji ucz się nazw palców:  
Kciuk: Tata Palec  
Palec Wskazujący: Mama Palec  
Palec środkowy: Synek Palec  
Palec Serdeczny: Córka Palec  

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4
https://www.youtube.com/watch?v=A-lheXKA6u0&t=165s+rodzina+palc%C3%B3w


i Mały Palec: Dziecko Palec. 
 
Praca plastyczna dla dzieci starszych - „Moja rodzina”. Rodzic przypomina, 
znaczenie słowa portret, następnie dziecko rysuje portrety swoich rodziców. 
 
 
 

 
 
 
Rodzic zwraca uwagę aby dziecko prawidłowo trzymało przybory do rysowania. 
 
Piosenka pt. „Mała Dominika” (źródło youtube); Przy tej piosence mogą się bawić 
zarówno dzieci młodsze, jak i starsze. Jest to ulubiony utwór „Rybek” i „Muszelek”, 
a więc miłej zabawy! 
https://www.youtube.com/watch?v=fEa4GcMscRw; Mała Dominika  

https://www.youtube.com/watch?v=MhCbmx-3fCE Mała Dominika na siedząco.  

  
Piosenka o rodzinie paluszków – „Tata palec” dla dzieci młodszych; Autorem 
polskich słów do piosenki jest Maria Tomaszewska. 
https://www.youtube.com/watch?v=Pi74p5Nzhwg  

https://www.youtube.com/watch?v=fEa4GcMscRw
https://www.youtube.com/watch?v=MhCbmx-3fCE
https://www.youtube.com/watch?v=Pi74p5Nzhwg
http://przedszkole134.pl/wp-content/uploads/2020/04/prawidłowy-chwyt.jpg


  
Tata palec, tata palec który to?  
Tutaj jestem, tutaj jestem ho, ho, ho.  
Mama palec, mama palec, który to?  
Tutaj jestem, tutaj jestem ho, ho, ho.  
Brat paluszek, brat paluszek, który to?  
Tutaj jestem, tutaj jestem ho, ho, ho.  
Siostra palec, siostra palec, który to?  
Tutaj jestem, tutaj jestem ho, ho, ho.  
Dzidzia palec, dzidzia palec, który to?  
Tutaj jestem, tutaj jestem ho, ho, ho. 
 
Zabawa z wierszykiem „Portret mamy” 
Rodzic recytuje treść wierszyka, jednocześnie wykonując wynikające z niego ruchy. 
Dziecko naśladuje rodzica – rysuje mamę palcem w powietrzu lub na dywanie. 
Analogiczne ćwiczenie dziecko może wykonać rysując na tacce wypełnionej kaszą 
manną. 
 
Spróbuj mamę narysować… 
Okrąglutka jest jej głowa. (rysują koło) 
 
Jedno oko, oko drugie… (zaznaczają kropki lub małe kółeczka jako oczy) 
 
Uśmiech piękny wyczaruję… (rysują łyk - uśmiech) 
 
Długie włosy już dodałam, (rysują kreski lub fale) 
 
ale o czymś zapomniałam! 
Gdzie jest brzuch? (rysuje brzuch, np. w kształcie koła) 
 
A ręce dwie? Kto mi powie, gdzie? (dorysowują dwie kreski – ręce) 
 
Nogi trzeba dorysować…(dorysowują dwie kreski – nogi) 
 
I mamusia już gotowa! 
 
Jaką minę ma mama? – ćwiczenia naśladowcze z wykorzystaniem lusterek. 
Dziecko patrzy w lusterko i naśladuje miny, o których mówi rodzic: Jak wyglądam gdy 
się smucę? / martwię / delikatnie uśmiecham / głośno śmieję się itp. 
                                                        
 
Wtorek 26.05.2020r. – „Przygotowujemy upominki dla mamy i taty”   
 
https://www.youtube.com/watch?v=HblAjNUvbfQ  Na Dzień Mamy kwiatki 

zbieramy. 

Poproś mamę do wspólnego tańca. 

Praca plastyczna https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0&t=8s laurki 

z papierowych kwiatów lub laurki z kawałków bibuły: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uazea8lwl9I  laurki dla mamy z kawałków bibuły. 

https://www.youtube.com/watch?v=HblAjNUvbfQ
https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=Uazea8lwl9I


 

Kto lubi malować  może wykonać laurkę przy użyciu farb. 

https://www.youtube.com/watch?v=3a03HJs8J8w  

 

Praca plastyczna dla młodszych dzieci - „Moja Rodzina”. Dziecko kredkami 

świecowymi rysuje członka swojej rodziny. Na koniec opowiada o swojej pracy – 

kogo narysowało. 

Obejrzyj obrazki przedstawiające ludzi wykonujących różne zawody 
i odpowiedz na pytania. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3a03HJs8J8w
http://przedszkole134.pl/wp-content/uploads/2020/05/fryzjerka.jpg
http://przedszkole134.pl/wp-content/uploads/2020/05/policjant.jpg
http://przedszkole134.pl/wp-content/uploads/2020/05/pielęgniarka.jpg
http://przedszkole134.pl/wp-content/uploads/2020/05/nauczycielka.jpg
http://przedszkole134.pl/wp-content/uploads/2020/05/kucharz.jpg
http://przedszkole134.pl/wp-content/uploads/2020/05/sprzedawca.jpg
http://przedszkole134.pl/wp-content/uploads/2020/05/fryzjerka.jpg
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– Jaką nazwę ma ich zawód? 

– Jakie czynności wykonują? 

– Na czym polega ich praca? 

– Jakie narzędzia i przedmioty potrzebne są im do pracy? 

– Jakie korzyści czerpią inni dzięki pracy ludzi wykonujących poszczególne zawody? 

Obejrzyj filmiki o pracy ludzi w różnych zawodach;  

https://www.youtube.com/watch?v=L9aO0GN9BEo&t=98s 

https://www.youtube.com/watch?v=K9TF6aefiUw – Kubuś opowiada o zawodach. 

https://www.youtube.com/watch?v=0ha3YO44EFE – Spoko Loko – Mały Domek. 

Badanie – Co jest cięższe? 

Żeby określić ciężar wybranej rzeczy używamy wagi. Mamy różne rodzaje wag. 
W przedszkolu zapoznajemy cię z działaniem wagi szalkowej. 

Poznaj różne rodzaje wag: 

 

waga sklepowa, kuchenna, lekarska, łazienkowa, jubilerska, towarowa… 

Razem z Kaczorem Donaldem zobacz, jak działa waga. 
https://www.youtube.com/watch?v=TzVrlCYfMrA 

 
Środa 27.05.2020r. – „Pomagam w domu” 
 
Posłuchaj wiersza pt. „Paulinka dla mamy” B. Formy (źródło: Tropiciele; 
Pięciolatek; Przewodnik Metodyczny 4). 

https://www.youtube.com/watch?v=L9aO0GN9BEo&t=98s
https://www.youtube.com/watch?v=K9TF6aefiUw
https://www.youtube.com/watch?v=0ha3YO44EFE
https://www.youtube.com/watch?v=TzVrlCYfMrA
http://przedszkole134.pl/wp-content/uploads/2020/05/elektroniczne-wagi-i-inne-rodzaje-wag.jpg


 
Ja Paulinka się nazywam, 
po obiedzie często zmywam. 
Ścieram kurze i podłogę, 
śmieci także wynieść mogę. 
Bardzo w tym pomagam mamie, 
bo ją kocham niesłychanie. 
Mamo, mamo weź me serce, 
bo ja kocham Cię najwięcej. 
Przyjmij piękny bukiet kwiatów 
i życzenia przedszkolaków. 
 
Odpowiedz na pytania rodzica. 
Po wysłuchaniu wiersza rodzic zadaje dziecku pytania: Jak Paulinka pomagała 
swojej mamie?; W jaki sposób ty pomagasz mi w domu?; Jak myślisz co mogłabyś 
zrobić, żebym była radosna i szczęśliwa?.  
Dziecko odpowiada na pytania rodzica. Każda odpowiedź jest dobra i zostaje 
doceniona. 
 
Zabawa przy piosence o sprzątaniu domu; słowa i muzyka : Jerzy Kobyliński 

;(źródło: youtube) https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

 

Ref. Mama i tata (Wskaż ręką mamę/ tatę); 

to nie są roboty (Udajesz roboty); 

zawijaj rękawy , bierz się do roboty! (Naśladujesz podwijanie rękawa jednego, 

drugiego). /x2 

 

wersja instrumentalna (młynek od lewej strony do prawej i odwrotnie). 

 

1.Samo się nie zrobi (Machasz palcem na boki);  

pranie, odkurzanie (Wyciągasz jedną rękę do przodu, drugą) 

i mycie podłogi i kurzu ścieranie. (Ręce na krzyż na klatkę piersiową);  

Same się ubrania nie poukładają (Wyciągasz jedną rękę do przodu, drugą); 

i same talerze się nie pozmywają. (Nożyce – ręce na przemian do góry przed 

twarzą).  

 

Ref. Mama i tata (Wskaż ręką mamę/ tatę); 

to nie są roboty (Udajesz roboty); 

zawijaj rękawy , bierz się do roboty! (Naśladujesz podwijanie rękawa jednego, 

drugiego).  

  

Wersja instrumentalna (młynek od lewej strony do prawej i odwrotnie). 

 

2.Twoje łóżko nie chce (Machasz palcem na boki);  

samo się pościelić (Wyciągasz jedną rękę do przodu, drugą) 

a chwasty w ogródku (Ręce na krzyż na klatkę piersiową);  

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


same się wypielić. (Wyciągasz jedną rękę do przodu, drugą); 

 

Ref. Mama i tata (Wskaż ręką mamę/ tatę); 

to nie są roboty (Udajesz roboty); 

zawijaj rękawy , bierz się do roboty! (Naśladujesz podwijanie rękawa jednego, 

drugiego).  

 

wersja instrumentalna (młynek od lewej strony do prawej i odwrotnie). 

 

3.Skoro wszyscy razem (Machasz palcem na boki);  

w domu tym mieszkają (Wyciągasz jedną rękę do przodu, drugą) 

wszyscy niech tak samo (Ręce na krzyż na klatkę piersiową);  

o porządek dbają. (Wyciągasz jedną rękę do przodu, drugą); 

 

Ref. Mama i tata (Wskaż ręką mamę/ tatę); 

to nie są roboty (Udajesz roboty); 

zawijaj rękawy , bierz się do roboty! (Naśladujesz podwijanie rękawa jednego, 

drugiego).  

 

wersja instrumentalna (młynek od lewej strony do prawej i odwrotnie). 

Samo się nie zrobi (Machasz palcem na boki);  

pranie, odkurzanie(Wyciągasz jedną rękę do przodu, drugą) 

i mycie podłogi i kurzu ścieranie. (Ręce na krzyż na klatkę piersiową);  

Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają (Wyciągasz jedną rękę do przodu, 

drugą); 

Wszyscy niech tak samo o porządek dbają. (Nożyce – ręce na przemian do góry 

przed twarzą).  

 

Ref. Mama i tata (Wskaż ręką mamę/ tatę); 

to nie są roboty (Udajesz roboty); 

zawijaj rękawy , bierz się do roboty! (Naśladujesz podwijanie rękawa jednego, 

drugiego). /x2 

 

Pizza – zabawa włoska; opracowanie Marta Bogdanowicz 
Dziecko leży na brzuchu, mama rysuje wzory na plecach dziecka. 
 
Najpierw sypiemy mąkę, (Rodzic przebiera po plecach dziecka opuszkami 
palców obu dłoni); 
zgarniamy ją, (Brzegami obu dłoni wykonuje ruchy zagarniające); 
lejemy oliwę, (Rysuje palcami linię falistą, począwszy od karku aż do dolnej 
części pleców); 
dodajemy szczyptę soli, (Lekko je szczypie); 
no… może dwie, trzy. 
Wyrabiamy ciasto, (Z wyczuciem „ugniata” boki dziecka); 
wałkujemy, (Wodzi dłońmi zwiniętymi w pięści po jego plecach w górę i w dół); 



wygładzamy placek (Gładzi plecy dziecka); 
i na wierzchu kładziemy: 
pomidory, (Delikatnie stuka dłońmi zwiniętymi w miseczki); 
krążki cebuli, (Rysuje kółka); 
oliwki, (Naciska palcem w kilki miejscach, później dziecko samo wymyśla, co 
dodać do pizzy); 
posypujemy serem, (Rodzic szybko muska po plecach opuszkami palców obu 
dłoni); 
(parmezanem, mozzarellą) i … 
buch! do pieca. (Przykrywa sobą dziecko i na chwilę pozostaje w tej pozycji, 
dopóki dziecko ma na to ochotę); 
Wyjmujemy i kroimy: („Kroi” plecy brzegiem dłoni); 
dla mamusi, dla tatusia, 
dla babci, dla brata, 
dla Matyldy… a teraz (Dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy); 
polewamy keczupem (Kreśli palcami na plecach linię z pętelkami); 
i …. zjadamy… mniam, mniam, mniam. (Gdy rodzic bawi się z dzieckiem, w tym 
momencie następuje zwykle cała gama pieszczot połączonych z całowaniem 
dziecka, delikatnym naśladowaniem gryzienia – chwytanie wargami palców 
dłoni i stóp). 
 
 

 
Wiersz dla dzieci młodszych   
Posłuchaj wiersza pt. „Niespodzianka dla mamy” Patrycja Siewiera – Kozłowska 
 
Chociaż jestem jeszcze mała, 
będę mamie pomagała. 
Poukładam lalki, misie 
i porządek zrobię dzisiaj. 
 
Choć mam dużo dzisiaj zadań 
- psocić mamie nie wypada. 
Samochody i książeczki 
poukładam na półeczki. 
 
Zamiast psoty dziś dla mamy 
niespodziankę wielką mamy! 
Mamo, spójrz, porządek lśni, 
Ty odpocznij sobie dziś! 
 
Odpowiedz na pytania rodzica. 
Po wysłuchaniu wiersza rodzic zadaje dziecku pytania: Co robiła dziewczynka 
z zabawkami i książeczkami?; Komu chciała zrobić niespodziankę?; Jak ty 
pomagasz mi w domu? 
. 
Teraz zabawisz się przy piosence Pranie (źródło: YouTube)  
https://www.youtube.com/watch?v=9NqR2V6NDFQ  
 
Mama zarządziła dzisiaj pranie 

https://www.youtube.com/watch?v=9NqR2V6NDFQ


tata ma już co innego w planie 
musiał wyjść. 
Mama zawołała swoje dzieci 
w praniu brudów dzisiaj 
wszyscy pomożecie mi. 
 
O jo jo jo jo jo jo 
kto to widział by tak dzieci męczyć. 
O jo jo jo jo jo jo 
nie są po to by je dręczyć. 
 
Pierzemy w misce swoje pranie /x3 
a woda ścieka po kolanie. 
 
Wieszamy teraz mokre pranie /x3 
a woda ścieka nam po ścianie. 
 
Ściągamy z linek suche pranie /x3 
a w brzuchach burczy niesłychanie 
br, br.  
 
I prasujemy nasze pranie /x3 
na końcu jeszcze jest składanie 
i układanie. 
 
I wreszcie czas na tańcowanie /x3 
na dywanie. 
I wreszcie czas na tańcowanie /x3 
na dywanie. 
 
„Odkurzacz” – masażyk z rodzicem w oparciu o wiersz Bolesława 
Kołodziejskiego, wg Marty Bogdanowicz. Mama rysuje wzory na plecach dziecka. 
 
Szuru szu, szuru szu, (Przesuwanie dłoni po ręce). 
pan odkurzacz poszedł w ruch.   
Jeździ w koło po podłodze, (Zataczanie kółeczka). 
warczy przy tym bardzo srodze.    
  
Szuru szu, szuru szu, 
wjeżdża wszędzie w zakamarki. (Wsuwanie dłoni pod pachę, za kołnierz, we 
włosy). 
Wszystkie brudy migiem wciąga 
i dokładnie pokój sprząta. („Zbieranie” palcami okruszków – kciuk i wskazujący). 
 
Kiedy skończy, zobaczycie, (Głaskanie dłonią po całej ręce, barku). 
cały pokój zacznie lśnić,            
a odkurzacz w ciemnym kącie 
o sprzątaniu będzie śnić. (Głaskanie po głowie, przytulenie dziecka). 
 
Czwartek 28.05.2020r. – „Moja mama wszystko umie” 



 
Obejrzyj film z serii rodzina treflików – Szczęśliwa rodzina. 

https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA  

 

Zabaw się przy piosence Pomagator 

https://www.youtube.com/watch?v=cy_icE0J9Wk  

 

Ćwiczenia dla chętnych dzieci 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA
https://www.youtube.com/watch?v=cy_icE0J9Wk


 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 



 
 
 

 
 



 

 
 

 
Teraz możesz się zabawić ;  układ taneczny - sałatka owocowa z polewą 
czekoladową 



www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo 
 
Piątek 29.05.2020r. – „Dzień rodziny” 
  
https://www.youtube.com/watch?v=RsKRBBhgrYQ -  Gimnastyka dla dzieci 

starszych w domu. Poćwicz z mamą i tatą. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TPHa1hK81CI – Ćwiczenia z papierem dla 

dzieci młodszych w domu. 

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Mamy i Taty składamy Państwu 

najserdeczniejsze życzenia w imieniu Pani Dyrektor, jak i pracowników 

placówki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo
https://www.youtube.com/watch?v=RsKRBBhgrYQ
https://www.youtube.com/watch?v=TPHa1hK81CI

