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Temat :Rodzina 
 
 

 

 
 

 

Kilka ćwiczeń ruchowych 
 

Żegnamy się już z łąką więc zapraszam do pociągu na 

poszukiwanie kolejnych przygód 

 
https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/videos/774095399698713 

 

 

Rodzinne liczenie paluszków 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dhZdM0HM0Z4 

 

 

 

https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/videos/774095399698713
https://www.youtube.com/watch?v=dhZdM0HM0Z4


Spróbuj stworzyć rodzinne przedstawienie 

paluszkowe 
 

https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/videos/3082095065147282 

 

 

Rzuć kostką, policz kropeczki i wykonaj 

polecenie  

 

 
 

 

Czy uda ci się przejść sportową planszówkę? 

Jestem pewna , że tak 

Fantastycznej zabawy 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/videos/3082095065147282


Poznajemy 
 

 

Moja rodzina – film edukacyjny dla dzieci 

 
https://www.youtube.com/watch?v=X0dD7TJkbjg 

 

Przedszkole profesora Szymona „Rodzina” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY 

 

 

 
 

 

                       

https://www.youtube.com/watch?v=X0dD7TJkbjg
https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY


Dzień Matki to ważne święto rodzinne.  

W tym dniu dzieci starają się jak najwięcej 

przebywać w otoczeniu swoich mam. Panuje miła 

atmosfera, matki otrzymują od swoich dzieci różne 

upominki.  

  

Święto Matki obchodzono już w czasach 

starożytnych. W Grecji podczas wiosennego Święta 

Matki Natury składano hołd bogini Rei – matce 

wszechświata i wszystkich bóstw. W Rzymie między 

15 a 18 maja obchodzono święto bogini Cybele – matki 

bogów.    

W Polsce Dzień Matki obchodzony jest co roku 26 

maja . Dzień Matki ustalono po to, aby ludzie 

przynajmniej raz w roku zastanowili się, jak ważna 

jest rola mamy w ich życiu, zwrócili uwagę na wysiłek, 

jaki matki wkładają w pielęgnację swoich rodzin. 

 

Zabawa panomimiczna 

„Zgadnij co robi mama?”. Symulowanie czynności 

wykonywanych przez mamę. 
(rodzic pokazuje ruchem a dziecko odgaduje, lub odwrotnie) 

 

ZMYWANIE  

PRANIE  

GOTOWANIE  

SPRZĄTANIE 



Wykonaj kwiatek , a na płatkach przyklej poniższe 

słowa, które najbardziej pasują do twojej mamy 
 

 
 

KOCHANA, PRACOWITA, ŁADNA, CIERPLIWA, 

OPIEKUŃCZA, DOBRA, TROSKLIWA, WESOŁA, 

CZUŁA, WYROZUMIAŁA, MIŁA, MĄDRA, WYSOKA, 

ZGRABNA 

 

 

Pogadanka na temat „Dnia Matki” 

 

Jakie zbliża się święto? 

Dlaczego w całej Polsce obchodzimy Dzień Matki? 

Jaka jest twoja mama? 

Za co kochasz swoją mamę, czy jest dla ciebie 

najważniejsza na świecie,  może jest najpiękniejsza 

na świecie, a może najukochańsza? 

Czy ty kochasz swoją mamę? 



No to  głośno i wyraźnie krzyknij „Kocham moją 

mamę”!!! 

 

Wiersz „Mama” 

 

Dziś dla ciebie mamo 

Świeci słońce złote 

Dla ciebie na oknie 

Usiadł barwny motyl 

 

Dziś dla ciebie mamo 

Płyną białe chmurki 

A wiatr je układa 

W świąteczne laurki 

 

Dziś dla ciebie mamo 

Śpiewa ptak na klonie 

I dla ciebie kwiaty 

Pachną też w wazonie 

 

Dzisiaj droga mamo 

Masz twarz uśmiechniętą – 

Niechaj przez rok cały 

Trwa to twoje święto 

 

Rozmowa na podstawie wiersza. Przykładowe pytania: 

- Czy już wiecie kto ma swoje święto? 



- O czym jest ten wierszyk ? 

- Jakie prezenty dla mamy autor opisał w tym 

wierszyku? 

 

Wiersz „Dla tatusia” 

Moja młodsza siostra Ola, 

ta, co chodzi do przedszkola, 

bardzo lubi słuchać bajek 

i z prośbami nie ustaje: 

– Czytaj mamo, czytaj tato, 

dziecko twoje czeka na to! 

Wtedy wszyscy zasiadamy, 

książki swoje rozkładamy. 

Tata Oli czyta bajki: 

– Jak kot w butach palił fajki! – 

Czy to prawda, czy też nie? 

Ola słuchać tego chce. 

My z tatusiem atlas mamy, 

lądy, rzeki oglądamy. 

I tak sobie rozmawiamy: 

o wyprawach przed wiekami, 

o korsarzach, co po morzach 

dryfowali okrętami, 

o lotnikach, co odważnie 



szybowali pod chmurami. 

Tyle rzeczy tato umie, 

więc ciekawość mą rozumie. 

Wiem od taty, gdzie Afryka, 

tam krokodyl w Nil pomyka. 

– łatwiej idzie mi nauka, 

– każdy mnie uważnie słucha. 

I na szóstkę zasługuję, 

Każdą z dumą pokazuję. 

Tato bardzo się raduje, 

nieraz lody mi funduje. 

Kiedy byłem jeszcze mały, 

bardzo byłem wciąż nieśmiały. 

Tata rzekł: – Już dosyć tego, 

czas mężczyzną być kolego! 

Sam mi wszystko pokazuje, 

gdy nie umiem, znów próbuję. 

Słucham rad, ćwiczę wytrwale 

i postępy robię stale. 

 

 

 



Bajka dla dzieci „Rodzina Trelików odcinek 1. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tKw2-En1tTw 

 

 

 
 

 

 

Karty pracy 
 

Znajdź odpowiedni cień. 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tKw2-En1tTw


 
  

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

             
 



        
 

       

PLASTYCZNIE 

 
Bukiecik dla mamy i taty 
https://www.facebook.com/110924503944089/videos/547190469560776 

 

 

https://www.facebook.com/110924503944089/videos/547190469560776


Ślimaczek… 
 
 

 

             
 

 

 

             
 

 

Możesz również w prezencie dla rodziców wykonać 

serduszko z masy solnej, lub porcelanowej 

 
 

Piosenka” Najlepsza drużyna to moja rodzina” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0 

https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0


 

 

 

Polskie kwiaty dla mamy 
         https://www.facebook.com/siostrybenedyktynki/videos/1582577971898710 

 

Moja rodzina 
https://www.youtube.com/watch?v=kbodTvF0Luo 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/siostrybenedyktynki/videos/1582577971898710
https://www.youtube.com/watch?v=kbodTvF0Luo

