
WTOREK – 19.05.2020 r. 

Temat dnia: Czarujemy dla rodziców. 

1. Zabawa „Czarujemy”.

Dziecko  siedzi na dywanie. Rodzic

mówi, że zbliża się ich święto czyli święto

mam i tatusiów i chce, żeby dziecko

wyczarowało dla nich niespodziankę. R. bierze do ręki czarodziejską 

różdżkę i podaje ją  dziecku. Dziecko wstaje, czaruje różdżką i mówi, 

gdzie najchętniej pojechałoby ze swoimi rodzicami na wycieczkę lub co 

podarowałoby swoim rodzicom.

2. Zabawa graficzna „Zaczarowane kształty”.

Rodzic wodzi różdżką po konturach narysowanych na kartkach 

prostych kształtach (załącznik poniżej). Dziecko odwzorowuje te kształty 

swoimi palcami wskazującymi, wodząc po tym samym konturze. Na 

końcu może wykleić plasteliną kontury wybranego obrazka . 

3. Zabawa ruchowa z elementem skłonu „Witamy”.

Dziecko spaceruje po pokoju. Na uderzenie w bębenek zatrzymuje 

się i wykonują dowolnie wymyślony przez siebie ukłon dla rodziców. 

4. Zabawa ruchowa „Zaczarowane kwiaty”.

Rodzic  rozdaje dziecku kolorowe wstążki przymocowane do 

patyków i włącza nagranie utworu „Marzenie” R. Schumanna (załącznik -

utwór chroniona prawami autorskimi tylko do użytku własnego, na 



potrzeby wykonania zadania w domu z dzieckiem ). Dziecko 

swobodnie porusza się po pokoju zgodnie z charakterem i tempem utworu.

Gdy R. wyciszy muzykę, kuca i na podłodze formuje z wstążki płatki 

kwiatów (patyk jest łodygą). Na dźwięki muzyki podnosi wstążkę i 

ponownie tańczy.

5. Nauka i śpiewanie piosenki Kochamy Was, sł. U. Kozłowska, muz. 

B. Tartanus.

Zabawa ilustracyjna przy piosence  (załącznik - piosenka chroniona

prawami autorskimi tylko do użytku własnego, na potrzeby 

wykonania zadania w domu z dzieckiem).  R. prezentuje piosenkę i 

rozmawia z dzieckiem na temat jej treści, nastroju i budowy. Następnie 

uczy piosenki, śpiewając a cappella jej dwuwersowe fragmenty, a dziecko 

powtarza ją na zasadzie echa. Gdy dziecko opanuje dobrze słowa i melodię

piosenki, R. prowadzi zabawę ilustracyjną. Dziecko ustawia się na 

przeciwko R. i prostymi gestami ilustruje treść piosenki. 



„Kochamy Was”

6. Zabawa rytmiczna Nasi rodzice.

 Dziecko maszeruje po obwodzie koła, powtarzając słowa 

rymowanki. 

Naszych rodziców bardzo kochamy, 

zawsze i chętnie ich słuchamy. 

Dziecko powtarza rymowankę i zmienia kierunek marszu. 





             



                  

                   


