
Witajcie Piraci! 
 

Poniedziałek 25.05.2020 rok 

 

1. Dziś na sam początek chciałabym abyście się trosze poruszali tańcząc zumbę. 

https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PUu-

mcRKL 

2. Czy pamiętacie jakie święto się do nas zbliża? To Dzień Mamy, który obchodzimy 26 maja. 

Dzień Taty przypada 24 czerwca, lecz w naszym przedszkolu obchodzimy Dzień Rodziny, podczas 

którego wręczamy drobne upominki naszym rodzicom. Chciałabym abyście teraz otworzyli 

załącznik nr 1. Policzcie ile kwiatków znajduje się w wazonie? Dorysujcie im łodygi, liście i 

ozdóbcie wazon. Możecie użyć do tego kolorowej bibuły. Podrzyjcie ją na małe kawałki, zróbcie z 

niej kulki i wyklejcie cały wazon. Powodzenia Piraci! 

3. Co powiecie o zrobieniu słodkiej niespodzianki dla Mamy i Taty? 

 Oto przepis na zrobienie pysznych serduszek! 

 

Składniki na dwie blachy ciastek: 

• 250 g mąki pszennej (typ od 400 do 550) 

• 120 g masła o temperaturze pokojowej (lub margaryny) 

• 80 g cukru pudru 

• 1 jajko 

• barwnik spożywczy lub sproszkowany burak 

Przygotowanie: 

Do miski przekładamy masło o temperaturze pokojowej, dodaję cukier puder i miksuję na puszystą 

masę. Następnie dodajemy jajko i miksujemy, tak aby jajko połączyło się z masą. Dodajemy mąkę i 

miksujemy do momentu połączenia się składników. Tak przygotowane ciasto wykładamy na blat, 

formujemy kulkę i odrywamy kawałeczek ciasta, do którego dodajemy barwnik i przez chwilę 

wyrabiamy, tak aby barwnik równomiernie rozprowadził się w cieście. Blat podsypujemy mąką i 

jasne ciasto rozwałkowujemy na grubość około 5 milimetrów, ciasto należy delikatnie wałkować 

ponieważ jest dość delikatne i miękkie i gdy mocniej naciśniemy wałkiem to będzie się rozrywać. 

Teraz z czerwonego ciasta robimy małe kuleczki i wciskam delikatnie w rozwałkowane ciasto. Po 

ułożeniu czerwonych kuleczek, wałkujemy ciasto na grubość około 3 milimetrów. Jeżeli podczas 

wałkowania czerwone kuleczki się przykleją do wałka, to je odklejamy i z powrotem wciskamy w 

jasne ciasto. Z tak przygotowanego ciasta wykrawamy foremką ciastka i układamy na blasze 

wyłożonej papierem do pieczenia. Pozostałe ciasto zagniatamy, wkładamy do woreczka i do 

lodówki, na czas pieczenia pierwszej ciastek. Następnie rozwałkowuję i ponownie wykrawam 

ciastka. 

 

Pieczenie ciastek: 
Blachę wstawiamy do nagrzanego piekarnika do 180°C, na środkową półkę i pieczemy około 10 

minut. Długość pieczenia ciastek zależy od piekarnika i od grubości ciastek. Ważne aby ciastka za 

bardzo się nie zrumieniły. Ciasteczka serduszka są gotowe, życzę udanego wypieku i smacznego! 

Jeśli chcecie obejrzeć filmik z pieczenia tych ciasteczek, kliknijcie na link. 

https://www.youtube.com/watch?v=opmVSL62vRw&feature=youtu.be 
 

kochani życzę smacznego! 

Do jutra :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PUu-mcRKL
https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PUu-mcRKL
https://www.youtube.com/watch?v=opmVSL62vRw&feature=youtu.be


Wtorek 26.05.2020 rok 
 

 

1. Witajcie Piraci! Dnia 26.05.2020r. obchodzimy Dzień Mamy. W naszym przedszkolu od 

wielu lat Dzień Mamy i Taty obchodzimy tego samego dnia. Święto Rodziców, to jedno z 

najwspanialszych świąt. Tego dnia warto przypomnieć Rodzicom, ile dla Was znaczą  i pokazać im, 

jak bardzo ich kochacie. Bycie Rodzicem to bardzo ważne zadanie, które wymaga dużo 

cierpliwości i pracy. Postarajcie się docenić Waszych Rodziców, za to, że Was wspierają, dbają o 

Was,opiekują się Wami i kochają Was najmocniej na całym świecie. 

2.  Zaśpiewajmy więc piosnkę naszym kochanym mamusiom 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA 

 

 

 
 

 

3. Zastanówcie się: 

• Czy łatwo jest być mamą? 

• Dlaczego mama jest taka ważna? 

• Jakie zawody wykonują wasze mamy? 

• Czym się zajmują w domu? 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA
https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA


 

4. Poproście teraz osobę dorosłą o przeczytanie wiersza A. Widzowskiej „Dla Mamy i Taty”. 

 

Z okazji święta Taty i Mamy 

dziś uroczyście wam obiecamy: 

codziennie sprzątać swoje zabawki, 

nigdy nie spadać z wielkiej huśtawki, 

od mamy nigdzie się nie oddalać, 

groźnych zapałek szust! nie zapalać. 

Więcej nie zjemy kwaśnych jabłuszek, 

bo wtedy zawsze boli nas brzuszek. 

Gdy zobaczymy gdzieś muchomora, 

to go nie zerwie żaden przedszkolak! 

Będziemy grzeczni i przyrzekamy 

słuchać uważnie taty i mamy. 

Wyszorujemy ząbki starannie 

i nie będziemy wariować w wannie. 

Mama nas uczy drogowych znaków, 

tata trenuje małych pływaków. 

Lecz nikt przez pasy sam nie przechodzi 

ani do wody w morzu nie wchodzi! 

Od taty wiemy dużo o świecie: 

że trzeba czapkę zakładać w lecie, 

że się obcego pieska nie głaszcze, 

bo czasem groźnie otwiera paszczę. 

I na kontakty uważać mamy, 

więc się od prądu z dala trzymamy! 

Czytacie bajki, gdy księżyc świeci, 

rano buziaczkiem budzicie dzieci, 

a choć psocimy czasem troszeczkę, 

to wciąż jesteśmy waszym Słoneczkiem. 

Bo z rodzicami jest zawsze lato, 

kochana Mamo, kochany Tato! 

 

 

5. Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

 

• Co dzieci z wiersza obiecują z okazji święta mama i taty? 

• Jakie obietnice wy moglibyście złożyć swoim rodzicom? 

 

 

6. Wykonajcie teraz portrety swoich rodziców. Otwórzcie załącznik nr 2. Pokolorujcie 

serduszko a w samym środku narysujcie swoich rodziców. Pamiętajcie, aby po skończonej pracy 

wręczyć ją swoim rodzicom :) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Środa 27.05.2020 rok 

 

1. Witajcie Kochani! Proszę Was o otwarcie załącznika nr 3. Chciałaby abyście pokolorowali 

obrazek zgodnie z instrukcją. 

 

2. Otwórzcie załącznik nr 4. Wydrukujcie go. Przygotujcie nożyczki, klej i białą kartkę. 

Rozetnijcie obrazek wzdłuż linii, spróbujcie go złożyć w całość, następnie naklejcie go na białą 

kartkę. Czy wiecie co to za kwiat? 

 

3. „Rodzinne fotografie”. Proponuje abyście wraz z bliskimi obejrzeli albumy z rodzinnymi 

fotografiami. Możecie zapytać rodziców, kiedy wykonano te zdjęcia. Spróbujcie opisać wygląd 

członków swojej rodziny. Przeglądając się w lustrze, próbujcie odpowiedzieć na pytanie: Do kogo 

jestem podobny?  

 

4. Czas na gimnastykę :) Poćwiczmy: 

 

– Na rowerek z tatą -połóżcie się na plecach na dywanie. Unieście nogi i wykonajcie nimi 

naprzemienne ruchy, naśladując jazdę na rowerze. 

– Herbatka dla mamy- przygotujcie plastikowy talerzyk i plastikowy kubek. Ustawcie kubek na 

talerzu. Spróbujcie przejść kilka kroków, starając się, aby kubek nie spadł – niosą herbatkę dla 

mamy. 

 

Czwartek 28.05.2020 rok 
 

1. Witajcie kochani! Dzisiejszy dzień zaczniemy tańca. Czy pamiętacie jeszcze Vaianę? 

Zapraszam Was do tańca :) Jestem przekonana, że doskonale sobie poradzicie :) 

 

2. Posłuchajcie teraz piosenki https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 

czy wiecie o czym ona mówi? 

Zgadza się! To piosenka o prawach dziecka. 

 

3. Otwórzcie teraz załącznik nr 5. Poproście kogoś dorosłego o przeczytanie praw dziecka. 

Jak widzicie dzieci maja między innymi prawo do: 

• zabawy 

• opieki 

• wyboru przyjaciół 

• wychowania w rodzinie 

• tajemnicy 

• prywatności 

• odpoczynku 

 

4. Otwórzcie teraz załącznik nr 6. Poproście swoich rodziców o przeczytanie wiersza.  M. 

Brykczyńskiego” Prawa Dziecka”. 

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są: 

Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. 

 

5. Poproście rodziców aby pobawili się z Wami w waszą ulubioną zabawę czy pograli w ulubioną 

grę planszową. Spędźcie razem wspólny czas :) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4


Piątek 29.05.2020 rok 
 

1. Witajcie Kochani! Dziś chciałabym abyście zaczęli dzień od tańca :) 

 

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

 

2. Już niedługo będziemy obchodzić święto wszystkich dzieci - Dzień Dziecka! Święto, które 

wypada 1 czerwca jest ulubionym dniem w kalendarzu wielu dzieci :) 

Kilka ciekawostek:  

Międzynarodowy Dzień Dziecka w Polsce obchodzony jest 1 czerwca już od 1950 roku.  

Co ciekawe, w niektórych krajach na świecie Dzień Dziecka wcale nie jest obchodzony 1 czerwca. 

Przykładowo we Francji obchodzi się Święto Rodziny, które wypada 6 stycznia. 

W Japonii oddzielnie obchodzą swoje święto dziewczynki (3 marca) i chłopcy (5 maja). W Turcji 

23 kwietnia obchodzony jest Narodowy dzień suwerenności i dzień dzieci.  

 

 
 

3. Porozmawiajcie z rodzicami na temat Waszej ulubionej zabawki. Opiszcie jej wygląd. Czy 

wiecie, że kiedyś zabawki wyglądały troszkę inaczej? Zapytajcie rodziców, czy mieli swoją 

ulubioną zabawkę. Czy wiecie,że w Gdańsku znajduje się Galeria Starych Zabawek. W Muzeum 

Sopotu powstał nietypowy pokój zabaw dla dzieci, umeblowany dawnymi przedmiotami.  Możecie 

obejrzeć niektóre z nich :) 

 

https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/51,35612,20957556.html?i=1 

 

4. Chciałabym teraz abyście wykleili literę „Z” kawałkami kolorowego papieru  

- załącznik nr 7 

 

5. Teraz policzcie zabawki, narysujcie tyle kropek jaka jest ich ilość - załącznik nr 8. 

Podzielcie ich nazwy na sylaby. 

 

6. Czy potraficie  dopasować odpowiednie kwadraciki? Wydrukujcie załącznik nr 9 wytnijcie 4 

małe kwadraciki i postarajcie się je dopasować tak, aby powstały kolorowe piłki. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HwoXD_RVETg
https://www.youtube.com/watch?v=HwoXD_RVETg
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/51,35612,20957556.html?i=1
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/51,35612,20957556.html?i=1


Załącznik nr 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 
 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 
 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 

 

 
 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8 

 

 
 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 9 

 

 
 

 


