
PIĄTEK 29.05 

WITAJCIE KOCHANI. TO JUŻ OSTATNIE SPOTKANIE W TYM TYGODNIU. MAM 
NADZIEJĘ, ŻE CHĘTNIE SIĘ POBAWICIE WSPÓLNIE Z WASZYMI RODZICAMI. 

 

TEMAT: „W RODZINIE SOBIE POMAGAMY” 

CELE: 

DZIECKO: 

• Rozumie potrzebę podejmowania i wykonywania obowiązków domowych; 
• Zgodnie współpracuje z partnerem podczas ćwiczeń; 
• Czyta proste wyrazy, prawidłowo nazywa przedmioty przedstawione na rysunkach; 
• Wycina po wyznaczonych liniach; 
• Zna i wykonuje swoje obowiązki domowe; 
• Naśladuje ruchem treść piosenki, dostrzega jej humorystyczne akcenty; 

 

POMOCE: kartka papieru- może być kolorowa, nożyczki, kredki, kolorowy papier. 

 

 

1.  Zapraszam was drogie przedszkolaki na porcję porannej gimnastyki. Zapraszam i 
Was Drodzy Rodzice do zabaw ruchowych z dzieckiem. Sprawicie mu tym wielką 
frajdę. Jeśli pogoda dopisze , to niektóre ćwiczenia możecie wykonać na dworze. 
Prosimy o przysyłanie zdjęć z waszych sportowych wyczynów. 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

 



2. Przeczytaj wspólnie z mamą lub tatą krótki tekst o Basi, która wybrała się z rodzicami 
na spacer. Rodzic czyta wyrazy, a wy obrazki. Powodzenia. 

 

 

3. Drogie dzieci. Do przedszkola przyszedł list od pewnego Skrzata. My teraz nie 
spotykamy się w przedszkolu więc przesyłam wam ten list, a o jego odczytanie 
poproszę rodziców. 

 

 



LIST OD SKRZATA 

Drogie dzieci! 

Znam wasze mamusie. Bardzo je lubię. Martwi mnie jednak ich ciężka praca. 
Chętnie bym im pomógł, ale jestem już stary i słaby. Wy natomiast możecie wykonać 
pewne prace w domu, aby waszym mamusiom było lżej. Proponuję, abyście wykonali 
taką pomocną dłoń, która będzie przypominała wam o waszych obowiązkach 
domowych. Musicie na kartce odrysować swoją dłoń (rodzice wam na pewno chętnie 
pomogą). Potem ją wytnijcie i poproście mamę lub tatę, żeby na każdym palcu 
napisali czynność, którą obiecujecie wykonywać, pomagając w ten sposób swoim 
rodzicom. To może być np.: codzienne ścielenie swojego łóżka, wyciąganie naczyń ze 
zmywarki, sprzątanie zabawek, i wiele innych czynności. Taką „pomocną dłoń” 
powieście w widocznym miejscu, żeby wam przypominała o waszych 
postanowieniach. 

Liczę na was dzieciaki. Skrzacik.  

Podczas wykonywania „pomocnej dłoni” możecie posłuchać piosenki o sprzątaniu 
domu. 

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

 

4. Pora trochę się rozruszać. Pamiętacie piosenkę o krasnoludku.  Bardzo lubiliście się 
przy niej bawić w przedszkolu. Dzisiaj zabawicie się w domu. Jak tylko usłyszycie 
melodię to zaraz sobie przypomnicie co trzeba robić. Zaproście do tej zabawy całą 
swoją rodzinkę. Skoro Skrzat przysłał wam list, to wy dla niego zaśpiewajcie. 

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

 

5. Mam nadzieję, że wasza „pomocna dłoń” jest już gotowa i umieszczona w widocznym 
miejscu. Pamiętajcie, że Skrzacik- chociaż go nie widzicie- wie co robicie i czy 
wywiązujecie się ze swoich postanowień. Na obrazkach zamieszczonych niżej, 
przypomnimy sobie różne domowe prace, w których możecie brać udział, pomagając 
rodzicom. Spróbujcie  z ich pomocą odczytać wyrazy i dokończyć zdania. 



            

Jacek…………                       Radek  zakłada………… 

 

 

            

Bartek wyciera…                 Marek podlewa………            

 
 



6. Na koniec naszego spotkania wysłuchajcie wiersza o pewnym leniuszku, któremu nie 
chciało się nic robić i ciągle prosił o pomoc swoją mamusię. Mam nadzieję, że wy w 
przeciwieństwie do niego jesteście samodzielni i w ten sposób też pomagacie swoim 
rodzicom. 

„MAMA” - J. Suchaczewska 

- Mamo, zapnij mi guziki! 

     - Mamo, wciągnij mi buciki! 

- Mamo, zawiąż sznurowadło! 

- Mamo, podnieś, bo coś spadło! 

- Mamo, przynieś mi łyżeczkę! 

- Mamo, popraw poduszeczkę! 

We dnie, w nocy, wieczór, rano, 

Ciągle tylko – Pomóż mamo! 

Za to beczeć umie sam. 

- Znasz takiego? 

- Bo ja znam. 

7. Na tym kończymy kolejny tydzień naszych spotkań. Dla chętnych dzieci dołączam 
karty pracy. Zachęcam też do wykonania rysunku swojej rodziny wykonanej z figur 
geometrycznych jak na wzorze. Pamiętajcie tylko, żeby nikogo z waszej wesołej 
rodzinki nie pominąć. 

 

ŻYCZĘ WSZYSTKIM MIŁEGO I SŁONECZNEGO WEEKENDU. 

PANI BOŻENKA 

 



ZNAJDŹ NA OBRAZKU PRZEDMIOTY POKAZANE W RAMKACH NA DOLE.  

 

 

 

 

 

 



SPRÓBUJ ODGADNĄĆ JAKIEJ LITERY BRAKUJE? (narysuj na kartce pięć 
przedmiotów zaczynających się na tą literę) 

 


