
PONIEDZIAŁEK 25.05.2020 
 
1. Przypomnij sobie wierszyk pt. „Kochad” i piosenkę pt. „Moja wesoła rodzinka” (z zeszłego 
tygodnia). 
 
2. Wykonaj laurkę dla mamy: 
- jeśli masz książkę Zabawy z porami roku – wycinanka wykonaj kartę pracy nr 15 
- możesz też samodzielnie wykonad kwiatek z kolorowych pasków i kółek 
https://images.app.goo.gl/8rL3tAjpPF5AvWXf8 
- możesz też samodzielnie narysowad mamie laurkę 
 
3. Podwicz z panem Miłoszem 
https://www.youtube.com/watch?v=_cht9rDfYXg 
 
4. Posłuchaj piosenek dla mamy, postaraj się zapamiętad słowa piosenki pt. „W zieleni łąka 
majowa” 
https://youtu.be/TrgNO45oMME 
 
 

WTOREK 26.05.2020 
 
 1. Dziś jest święto Twojej Mamy. Postaraj się zrobid jej niespodziankę. Najpierw posprzątaj 
swój pokój (pozbieraj i poukładaj swoje zabawki, możesz pościerad kurze) masz tyle czasu ile 
trwa piosenka. Ciekawe czy uda ci się zdążyd. Jeśli masz rodzeostwo możesz je zaprosid do 
pomocy. 
https://youtu.be/imoS6Wkr04w 
PAMIĘTAJ BĄDŹ BARDZO GRZECZNA/Y I MIŁA/Y DLA MAMY. 
 
2. Zaproś mamę do pokoju i powiedz wierszyk pt. „Kochad” i zaśpiewaj piosenkę „Moja 
wesoła rodzinka”. Ucałuj mamusię i wręcz jej samodzielnie wykonaną laurkę. 
 
3. Zaproś mamę do taoca przy piosence „W zieleni łąka majowa”. 
Próbuj śpiewad refren razem z nagraniem, na pewno już potrafisz. 
 
4. Pomóż mamie w pracach domowych np. w kuchni (możesz nakryd do stołu, podawad 
rzeczy potrzebne do przygotowania posiłku, umyd warzywa).  
PAMIĘTAJ ŻEBY WSZYSTKIE PRACE W KUCHNI WYKONYWAD W TOWARZYSTWIE OSOBY 
DOROSŁEJ 
 
5. Zaproś mamę na spacer, pamiętaj żeby czuła się jak królowa. 
 
 

ŚRODA 27.05.2020 
 
1. Posłuchaj muzycznej bajki pt. „Ptasie przygody: Mama Dudka i Dudek” 
https://www.youtube.com/watch?v=JcF0PDdcP0s&feature=youtu.be 
 

https://images.app.goo.gl/8rL3tAjpPF5AvWXf8
https://www.youtube.com/watch?v=_cht9rDfYXg
https://youtu.be/TrgNO45oMME
https://youtu.be/imoS6Wkr04w
https://www.youtube.com/watch?v=JcF0PDdcP0s&feature=youtu.be


Odpowiedz na pytania do bajki: 
- jak nazywał się ptaszek? 
- za co Dudek nie chciał podziękowad mamie? 
- jakie trzy słowa miał zapamiętad Dudek? 
- dlaczego wróbelek z płaczem poleciał do mamy? 
- dlaczego Dudek wyśmiewał się z sikorki i zięby? 
- dlaczego wrona zwróciła Dudkowi uwagę? 
- z jakiego powodu Mama Dudka była bardzo smutna? 
Postaraj się zapamiętad słowa Mamy Dudka: „Bądź uprzejmy i życzliwy a trosk w życiu będzie 
brak” 
 
2. Zabawa ruchowa 
https://youtu.be/LNouuY9zrKQ 
 
3. Znajdź identyczne obrazki ptaków (możesz wydrukowad kartę pracy i połączyd kredką 
identyczne ptaszki lub tylko wskazad identyczne pary na ekranie monitora) 
http://www.supercoloring.com/pl/lamiglowki/znajdz-2-takie-same-obrazki-ptakow-
puzzle?version=print 
 
4. Pokoloruj dudka (możesz wydrukowad kartę pracy lub pokolorowad online). 
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/dudek 
 

CZWARTEK 28.05.2020 
 
1. Poproś rodzica o przeczytanie wiersza „Co słychad w domu?” Natalii Łasochy i odpowiedz 
na pytania do wiersza (pytania w ZAŁĄCZNIKU NR 1 pod wierszem) 
ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
2. Domowe odgłosy – zabawa ortofoniczna do wiersza. 
Opis zabawy w ZAŁĄCZNIKU NR 1 punkt2 
 
3. Wykonaj papierowy domek. 
Materiały: papierowa torebka (śniadaniowa, do prezentów), papier kolorowy lub biały do 
pomalowania przez dziecko, zszywacz, klej, nożyczki, tekturka (może byd okładka z bloku 
technicznego), farby, pędzle, ścinki pozostałe po wycinaniu drzwi, okien i dachu. 
Wykonanie:  
- z kolorowych lub pomalowanych kartek dziecko wycina fragmenty domu (dach, drzwi, 
okna) 
- wypełniamy torebkę papierową ścinkami pozostałymi po wycinaniu fragmentów domu i 
otwór torebki zawijamy i zszywamy zszywaczem lub zaklejamy klejem 
- na torebce przyklejamy okna, drzwi i mocujemy dach 
- tak powstały domek przyklejamy na tekturce 
 
Przykłady gotowych domków: 
https://images.app.goo.gl/fBHQ1MDw1CQLdocd6 
 
https://images.app.goo.gl/sg7b1g1eypzwKs4g8 
Powiedz jakich figur geometrycznych użyłeś do wykonania i ozdobienia domku 

https://youtu.be/LNouuY9zrKQ
http://www.supercoloring.com/pl/lamiglowki/znajdz-2-takie-same-obrazki-ptakow-puzzle?version=print
http://www.supercoloring.com/pl/lamiglowki/znajdz-2-takie-same-obrazki-ptakow-puzzle?version=print
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/dudek
https://images.app.goo.gl/fBHQ1MDw1CQLdocd6
https://images.app.goo.gl/sg7b1g1eypzwKs4g8


4. Pobaw się przy piosence Spoko loko pt. „Mały domek”. Naucz się układu ruchowego do 
piosenki. 
https://youtu.be/0ha3YO44EFE 
 

PIĄTEK 29.05.2020 
 
1. Podwicz ze Sidermanem i Chodakotem. Jeśli chcesz możesz włożyd jakieś przebranie. 
https://youtu.be/nlNeNdiuZUM 

 
2. Wykonaj kartę pracy 
ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
3. Poproś rodzica o przeczytanie wiersza NR 8 pt. „Odkurzacz” B.Kołodziejski z jednoczesnym 
masowaniem twoich pleców zgodnie z poleceniami, później możecie się zamienid. Ty możesz 
masowad plecy rodzica zgodnie z wierszem. 
http://www.zsdziadowakloda.pl/dzieci-ce-masa-yki.html 
 
4. Poproś rodzica o wydrukowanie kart „Przeciwieostwa”, które trzeba wyciąd i pomieszad a 
następnie ułożyd w pary. Jeśli nie możesz wydrukowad kart to pobaw się tylko słownie z 
rodzicem (rodzic podaje wyraz a dziecko szuka wyrazu o przeciwnym znaczeniu). 

Rodzic: Dziecko: 

Suchy Mokry 

Przód Tył 

Zimno Ciepło 

Szybki  

Stary  

Silny  

Smutny  

Czysty  

Dobry  

 
ZAŁĄCZNIK NR 3 
ZAŁĄCZNIK NR 4 
ZAŁĄCZNIK NR 5 
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Załącznik nr 3 
 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 
 

 
 
 
 



Załącznik nr 5 
 

 
 


