
Witajcie Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci w kolejnym tygodniu. 

 Poniżej propozycje zadań na najbliższe dni. 

 

Poniedziałek, 22.06.2020 

1. Wykonanie znaków do zabawy ruchowej. Znaki można wykonać w dowolny sposób, np. odrysować dwa 

koła, na przykład od miski lub innego okrągłego przedmiotu, na bloku technicznym A4 a następnie 

pomalować je farbami- jedno koło na zielona a drugie na czerwono. Po wyschnięciu należy wyciąć oba koła. 

2. „Wycieczka z tatusiem samochodem” – zabawa ruchowa. Potrzebny jest krążek, który na czas zabawy 

stanie się kierownicą. Dziecko chodzi po pomieszczeniu z „kierownicą” rodzic ma w ręku czerwony i 

zielony znak wykonany wcześniej na sygnał wzrokowy – zielony, dziecko porusza się, a zatrzymuje się na 

sygnał czerwony. 

 

3. Nauka wiersza Joanny Myślińskiej „Tatusiowi” . Przygotowanie do dnia ojca. 

 

Kochany tato, w Dniu Twego Święta, 

synek o Tobie zawsze pamięta 

i już dla Ciebie życzenia ma, 

a z życzeniami – cukierki dwa. 

 

Wtorek, 23.06.2020 

1. Wykonanie laurki z okazji Dnia Taty. Można skorzystać z propozycji poniżej. 

Link  https://www.youtube.com/watch?v=292UoM2sI1Q 

 

2. Z okazji Dnia Taty zagrajcie w ulubioną grę lub pójdźcie na spacer. Tak naprawdę nieważne jest to, co 

będziecie robić, ważne żebyście spędzili ze sobą czas robiąc coś razem.  

3. Wykonaj kartę pracy. (załącznik 1) 

 

Środa, 24.06.2020 

1. Przyjrzyj się ilustracjom. 

 Co potrafi tata? – zagadki inspirowane fotografiami. Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia. Ochotnik z rodziny – 

„tata” wychodzi na środek i  wybiera jedno z  nich (nie mówi które). Pozostali mówią krótką rymowankę: 

Tato, tato, pokaż nam, co potrafisz zrobić sam! Po tych słowach „tata” naśladuje przedstawioną na wybranej 

fotografii czynność. Pozostali członkowie rodziny próbują ją nazwać i wskazać właściwe zdjęcie.  

(załącznik 2) 

2. Gimnastyka paluszkowa.  

Auto 

Auto do myjni przyjechało, bo się umyć ładnie chciało. 

Umyto: 

Pierwsze koło podstawowe (głaszczemy mały palec), 

https://www.youtube.com/watch?v=292UoM2sI1Q


Drugie koło podstawowe (głaszczemy drugi palec), 

Trzecie koło podstawowe (głaszczemy trzeci palec), 

Czwarte koło podstawowe (głaszczemy czwarty palec), 

Piąte koło zapasowe (głaszczemy kciuk). 

 

źródło: https://loogomowa.pl/zabawy-paluszkowe/ 

 

3. „Tato, idzie lato!” – wykorzystamy słowa piosenki do ćwiczenia ruchowego, można to ćwiczenie 

wykonać z rodzeństwem, bądź z innym członkiem rodziny.  

 

Tato to jest wielki człowiek,  
dzieci stają na palcach, a ręce unoszą nad głowę  

wszystko umie, wszystko wie.  
dwa razy kiwają głową  

Spraw tysiące ma na głowie,  
ręce kładą na głowie i kiwają nią na boki  

pracę, dom i jeszcze mnie.  
wyliczają na palcach  

Tato, tato, idzie lato,  
maszerują w miejscu  

jedźmy na wycieczkę.  
poruszają się po obwodzie koła  

Tato, tato, dam ci za to śmiechu pełną beczkę.  
zatrzymują się, złączone ręce wyciągają przed siebie, tworząc „beczkę” 
 

(sł. Urszula Kozłowska, muz. Jerzy Zając)  
 

 Źródło: „Przedszkolne nutki. Piosenki dla dzieci w wieku przedszkolnym”, wyd. CEBP 24.12, Kraków 2017 

 

 

Czwartek, 25.06.2020 

 

1. Prezent dla taty- Tworzenie świecznika z masy solnej. Pomoce: masa solna, kolorowe koraliki, 

podgrzewacze 

 

Informacja dla rodzica: 

Masa solna - skład: 1 kg mąki, 1 kg soli, łyżka oliwy, wody tak, aby masa była plastyczna. 

(Aby masa solna nie wyschła należy zawinąć ją w folię) 

 

2. Na regale – zabawa rozwijająca uwagę i  koncentrację.   

 

Wariant I: dziecko otrzymuje podkładkę – kartkę formatu A4 i  kopertę z  zestawem kartoników, które 

układa obok. Rodzic ma ten sam zestaw (tylko większy). Wybiera z  niego kilka obrazków i przypina lub 

kładzie je na dużym arkuszu. Dziecko przygląda się im uważnie przez chwilę, po czym rodzic zasłania 

obrazki drugim arkuszem papieru. Następnie dziecko układa na swoich kartkach te same kartoniki. Gdy jest  

gotowe, rodzic odsłania arkusz i następuje sprawdzenie.  

Wariant II: Rodzic dzieli arkusz dwiema poziomymi liniami – powstają „półki” na regale. Takie same 

podkładki (z podziałem na półki) otrzymuje dziecko. Rodzic przypina na „półkach” kartoniki – dziecko 

zwraca uwagę, co na której z nich się znajduje. Następnie rodzic zakrywa je arkuszem, a  dziecko odtwarza 

ten sam obraz na swoich podkładkach. Po chwili następuje sprawdzenie. (Załącznik 3) 

 

3. Tworzenie trofeum 3D dla taty. (Załącznik 4) 

https://loogomowa.pl/zabawy-paluszkowe/


 
 

Piątek, 26.06.2020 

 

1. Wysłuchanie treści piosenki. Śpiew i taniec do muzyki. 

 

Link https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs 

 

2. Pokoloruj obrazek. (załącznik 5) 

3.  „Członkowie rodziny”- kończenie rozpoczętych zdań. 

 

- 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 ……... 

4. Zaprowadź dzieci do rodziców. (Załącznik 6)  
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