
Tygodniowy plan pracy od 25.05 do 29.05.2020r 

Temat: Święto Rodziców 

PONIEDZIAŁEK (25.05.2020) 

Mowa 

1.Słuchanie wiersza „ Mama i tata” Jadwigi Koczanowskiej 

 

 

Mama i Tata to świat nasz cały, 

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały, 

to dobre, czułe, pomocne ręce 

i kochające najmocniej serce. 

To są wyprawy do kraju baśni, 

wakacje w górach, nad morzem, na wsi, 

loty huśtawką, prawie do słońca 

oraz cierpliwość co nie ma końca. 

Kochana Mamo, Kochany Tato 

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 

że nas kochacie, że o nas dbacie 

i wszystkie psoty nam wybaczacie. 

Rozmowa na temat wiersza 

− Kim dla dzieci jest mama i tata? 

− Za co dzieci dziękują rodzicom? 

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych- „ Mały sportowiec w 

https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds


domu” 

 
Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”, cz.2, 4 – latki, s. 53 

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4,  5 – latki, s. 44-45 

 

INNE  DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW 

1.Wspólne oglądanie albumów, zdjęć rodzinnych 

2.Wspólne słuchanie/ śpiewanie piosenki „ A ja wolę swoją mamę” 

3.Kolorowanie bukietu dla mamy i taty 

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TwXvxanqT1c


WTOREK (26.05.2020r) 
Muzyka 
1. Słuchanie piosenki „ Dla mamy” 

 

 

 i  „Dla taty”  ….    kto umie ten śpiewa ☺ 

 

Matematyka 
1. Zabawy matematyczne w porównywaniu, mierzeniu  

wzrostu „ Dzieci, rodzeństwo, rodzice” , 
 (Kto w domu jest wyższy? Kto w domu jest niższy?) 

Zmierz linijką drogę zwierząt do ich pożywienia – które 

zwierzę ma najdłuższą drogę? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg
https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc


 
Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”, cz.2, 4 – latki, s. 54 

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4,  5 – latki, s. 46, 47 i 48 

INNE  DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW 

1. Układanie zdrobnień do wyrazów mama i tata( dziecko wspólnie z rodzicem) 

      Mama- mamusia, mamuśka, mamunia…… 

      Tata- tatuś, tatusiek, tatunio……. 

2.Przestrzegamy zasad dbania o czystość rąk i nie tylko… 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

https://www.youtube.com/watch?v=kG-lWboo0P8 

3.Dla Rodziców „ Buziaki” ….w piosence 

https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U 

 

ŚRODA (27.05.2020r) 
Plastyka 
1. Praca plastyczna „Kartka z życzeniami” – możesz 

wykorzystać gotowe elementy 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4
https://www.youtube.com/watch?v=kG-lWboo0P8
https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U
https://www.youtube.com/watch?v=vWt-fdD0Fho


  
     Miejsce na portret mojej mamy 

 

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

 

 

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”, cz.2, 4 – latki, s. 55 

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4,  5 – latki, s. 49 i 50 

INNE DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW 
1. Układamy wyrazy mama , tata 

 

 

http://zdrowoisportowo.edu.pl/wpcontent/uploads/2019/08/graficzny_konspekt_wiosna.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


 
2.Rozmowa z Rodzicami – „ Co lubi moja mama?”  i „ Co lubi mój tata?” 

3. Wspólne słuchanie piosenki „ Co powie tata?” 

 

Czwartek (28.05.2020r) 
Mowa 
1. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Festyn” 

 

 Na rodzinny festyn do przedszkola Ady przyszło wiele rodzin, między innymi mama i tata 

Ady oraz Olek. „Święto rodziców” okazało się dobrym pomysłem i okazją do wspólnej zabawy. 

Całe przedszkole było udekorowane obrazkami namalowanymi przez dzieci oraz kwiatami. W 

https://www.youtube.com/watch?v=CxYLoa3Fgz8


ogródku postawiono dodatkowe ławki, leżaki i miękkie pufy do siedzenia. Dzieci wymyśliły wiele 

śmiesznych konkurencji, w których brali udział dorośli. Zaczęło się od zagadek, potem były 

zawody w podrzucaniu piłki głową, co okazało się ulubionym zajęciem niektórych tatusiów. 

Przedszkolaki zorganizowały pokaz puszczania baniek mydlanych, które wirowały w powietrzu, 

mieniąc się wszystkimi kolorami tęczy. Najwięcej śmiechu wywołała ogromna bańka, która osiadła 

na nosie jednego z rodziców – minęło sporo czasu, zanim pękła! Tata Ady i Olka wygrał konkurs w 

skakaniu na jednej nodze dookoła karuzeli i chociaż w trakcie spadł mu lewy but, nie poddawał się 

do końca. 

– Brawo! – krzyczała Ada. 

– Tato! Tato! – dopingował Olek. 

 Następnie odbył się konkurs drużynowy z udziałem dorosłych i dzieci. Liczyły się zręczność 

i refleks. Każdy rodzic otrzymał plastikową butelkę, a zadaniem dzieci było jak najszybsze 

napełnienie jej wodą i zakręcenie. Ach, ile było przy tym radości! Wszyscy się nawzajem 

pooblewali, jakby to był śmigus-dyngus. Na szczęście pogoda była wspaniała i słońce szybko 

wysuszyło zmoczone ubrania. 

 Mama Ady i Olka zajęła pierwsze miejsce w konkursie nadmuchiwania balonów. W ciągu 

minuty nadmuchała aż trzy i nawet zdążyła je zawiązać na supeł. Nagle rozległo się potężne trrrach! 

To jeden z balonów pękł i wystraszył siedzące na dachu gołębie. 

– Myślałem, że wystrzeliłaś z armaty! – zażartował tata. 

– To dlatego, że kiedyś grałam na trąbce i mam silne płuca – wyjaśniła mama. Później odbył się 

konkurs na rodzinne śpiewanie piosenek. Och! Nie każdy potrafi śpiewać. Niektórzy bardzo 

fałszowali, ale zupełnie się tym nie przejmowali. Przecież wcale nie trzeba być najlepszym we 

wszystkim. Najważniejsze to umieć się śmiać nawet z samego siebie. 

 Jednak najwięcej radości wywołały wyścigi z surowym jajkiem trzymanym na łyżce. 

Dorośli starali się zachować równowagę w czasie biegu, a dzieci piszczały z emocji! Bum! Jajko 

już leżało na ziemi. Bach! Drugie jajko wylądowało na bucie jednego z ojców. 

– Cały trawnik zamienił się w jajecznicę! – zachichotał Olek. 

– To są jajka sadzone – stwierdziła Ada. 

 Zwycięzcy w różnych konkurencjach otrzymali nagrody zrobione przez dzieci: papierowe 

sowy z przyklejonymi ruchomymi oczami, świeczki ozdobione suszonymi kwiatkami lub 

muszelkami, kamienie pomalowane jak biedronki i zakładki do książek. Każdy, kto zgłodniał, mógł 

się poczęstować pysznym ciastem i owocami, ale najsmaczniejsze okazały się owsiane ciasteczka, 

które przedszkolaki upiekły razem z paniami kucharkami. 

 Na zakończenie rodzinnego festynu dzieci przygotowały część artystyczną, a Ada 

wyrecytowała wierszyk: 

Gdy na Księżyc się wybiorę, 

to spakuję do walizki moją mamę oraz tatę, 

 bo nie mogę zabrać wszystkich. 

Z mamą będę liczyć gwiazdy i rysować złote słońce, 

z tatą zrobię prawo jazdy na talerze latające. 

Na Księżycu dom postawię   

i dla mamy kwiat w ogrodzie, 



tacie gwiezdną dam golarkę, 

by się mógł ogolić co dzień. 

Więc, gdy lecieć chcesz w nieznane, 

zabierz tatę oraz mamę! 

 Ada otrzymała wielkie brawa, a potem rozpoczęła się loteria. W losowaniu nagrody głównej 

wzięli udział wszyscy zaproszeni goście. Każdy chciał wygrać, ale przecież to niemożliwe, żeby 

wygrali wszyscy. Dzieci trzymały kciuki i czekały, aż pani dyrektor odczyta zwycięski numer. 

– Wygrywa los z numerem 1865! 

– Hura! To nasz! – krzyknął uradowany Olek. 

– Mamy szczęście! – pisnęła Ada. 

 Nagrodą główną były bilety do teatru dla całej rodziny. Pozostali uczestnicy wylosowali 

nagrody pocieszenia w postaci książek. 

– Trzeba to uczcić! – zaproponowała mama. 

– Tylko nie każcie mi już dzisiaj skakać na jednej nodze! – zaśmiał się tata. 

 Tego dnia Ada i Olek byli bardzo dumni ze swoich rodziców. Chociaż są dorośli, mają 

wspaniałe poczucie humoru i można się z nimi świetnie bawić. 

• Rozmowa na temat opowiadania 

− Z jakiej okazji odbywał się festyn w przedszkolu Ady? 

− Kto z rodziny Ady przybył na festyn? 

− Jaki konkurs wygrał tata Olka i Ady? 

− Na czym polegał konkurs drużynowy – dorośli z dziećmi? 

− W jakim konkursie mama Olka i Ady zajęła pierwsze miejsce? 

− Jakie inne konkursy odbyły się jeszcze podczas festynu? 

− Jakie nagrody przygotowały dzieci? 

− Czym częstowali się goście? 

− O kim Ada recytowała wiersz? 

− Czym zakończył się festyn? 

Muzyka 
1. Słuchanie piosenki „ Dziękuję mamo, dziękuję tato” 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


 

 
Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4,  5 – latki, s. 51, 52 

INNE DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW 
1.Zapraszamy do wspólnej gimnastyki - zabawy z Rodzicami 

 

2.Proponujemy grę interaktywną Kto jest kim? – „ Rodzina” 

3.Rozmowa nt. „ Jak dzieci pomagają rodzicom w domu?”                                      
 (może pomoże piosenka) 

 

Piątek (29.05.2020r) 
Plastyka 

1. Zabawa plastyczna „ Dom z otwieranym oknem” 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZvvewNwtu_c
https://view.genial.ly/5ebc0c53e87b0e0d25609230
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


 
 

 

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z Maloca Kids 

 
Sprawdzian wytrzymałości   

Sałatka owocowa z polewą czekoladową 

Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4,  5 – latki, s. 53 

INNE DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW 
1.Wspólne śpiewanie/słuchanie  piosenki” Serce pik, pik, pik” 

2.Rozmowa na temat słowa Serce 

-Czym jest serce? 

-Do czego ludziom potrzebne jest serce? 

- Czy tylko ludzie mają serce? 

-Czy znacie jakieś przysłowia o sercu? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wbtauENJlzg
https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ydPCXTeMD78


Serce do kolorowania lub do wycięcia 

 

3. Profilaktyka logopedyczna – utrwalamy głoskę  „r” 



 
 

Bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna: 

1.Zabawa rozwijająca percepcję słuchową 

„ Dźwięki wysokie i niskie … w podskokach” 

2.Zabawy rozwijające orientację w przestrzeni 

3.Zabawa rozwijająca kompetencje emocjonalno – społeczne- 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU&t=134s
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A
https://www.youtube.com/watch?v=iyUHe_mw1cE


wspólnie z Rodzicami 

 Zwiedzamy czarodziejski pałac…   razem z Tyciutkim Pajączkiem  

 

Zapraszamy dziecko/ dzieci do zwiedzania zaczarowanego pałacu. Dzieci mogą po 

nim chodzić, oglądać obrazy, meble, itp., ale tylko wtedy, gdy słychać muzykę. Gdy 

muzyka milknie, zwiedzający zastygają bez ruchu jak zaczarowani.   
 

 

 

Wesołej zabawy ☺ 

Lp. Propozycje realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego, które można zrealizować w domu 

 

 SFERA 25.05 

poniedziałek 

26.05 

wtorek 

27.05 

środa 

28.05 

czwartek 

29.05 

piątek 

1 umiejętnośc

i 

motoryczne 

 zestaw 

ćwiczeń i 

zabaw 

Metodą 

Ruchu 

Rozwijająceg

o Weroniki 

Sherborne  

   

2 percepcja 

słuchowa 

  Powtarzanie 

rymowanek 

 

 

 

3 Ćwiczenia 

manualne i 

grafomotor

yczne 

   obrysowywanie 

szablonów 

 

4 funkcje 

poznawcze: 

pamięć 

uwaga 

myślenie 

    kształtowanie 

pojęć i 

umiejętności 

matematycznych: 

szeregi 

5 samoobsług

a 

mycie rąk z 

zachowaniem 

kolejnych 

etapów tej 

czynności 

    

6 Kontakt 

emocjonaln

y 

przydzielanie dziecku ról: zabawa w sklep 

wzmacnianie poczucia „ja”- pochwały słowne 

 

 Inne 

działania: 

https://www.ore.edu.pl/2015/03/autyzm-z-zespol-aspergera-za/ 

 

 

 

 

https://www.ore.edu.pl/2015/03/autyzm-z-zespol-aspergera-za/


1. Zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 

Cele ogólne: 

• Kształtowanie świadomości własnego ciała w przestrzeni oraz umiejętności dzielenia przestrzeni i 

nawiązywania kontaktu z innymi. 

• Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy. 

• Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwijanie zaufania do partnera. 

1. Ćwiczenia kształtujące świadomość osoby. 

• Powitanie piosenką (zwrócenie uwagi na daną osobę). 

Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic śpiewa słowa piosenki pt. ,,Witaj” do melodii Panie Janie. 

Witaj, …(imię), witaj, …(imię).  

Jak się masz, jak się masz?  

Wszyscy cie witamy,  

Wszyscy cie kochamy.  

Bądź wśród nas, bądź wśród nas.  

2. Ćwiczenia kształtujące świadomość schematu ciała. 

• „Bajka o moim ciele” – Rodzic i dziecko znajdują się w pozycji siedzącej i nazywają różne części 

ciała i jednocześnie wykonując konkretny ruch: 

– poznajemy swoje rączki, 

– rączki witają się z nóżkami, dotykamy swoje stopy, 

– paluszki spacerują dalej i spotykają kolanka, 

– po kolankach mamy brzuszek, głaszczemy i masujemy, 

– idą paluszki dalej i witają się z szyjką, kręcimy szyjką raz w jedna, raz w drugą stronę, 

– po szyi poznają paluszki buźkę, dotykają oczka, nos – liczą dziurki w nosie, dotykają brodę, 

– paluszki – wędrowniczki głaszczą włosy i spotykają uszy, liczą uszy. 

– poprawianie fryzury. 

3. Ćwiczenia kształtujące świadomość przestrzeni. 

• Zabawa pt. ,,Jak najwyżej’. Rodzic i dziecko leżą na plecach na podłodze. Sięganie rękoma i 

nogami ,, do sufitu”, wyciąganie ich jak najwyżej, naśladowanie ruchem dłoni gestu wkręcanie 

żarówek. 

 

4. Ćwiczenia oparte na relacji ,,z” (relacji opiekuńczej). 

 

• Zabawa pt. ,,Wycieczka” – Rodzic stoi przed leżącym na podłodze dzieckiem . Dziecko leży na 

plecach na podłodze, z ramionami wyciągniętymi w tył ( za głową). Natomiast Rodzic 

przytrzymuje dziecko za nogi na wysokości kostek, lekko przeciąga je w różnych kierunkach. 

 

5. Ćwiczenia rozwijające relacje ,,przeciwko’ (relacje mocy i energii). 

• „Przepychanki” – Rodzic i dziecko siedzą na podłodze plecami do siebie i próbują się przepychać. 

 

6. Ćwiczenia oparte na relacji ,,razem” (relacji partnerskiej). 

• Zabawa pt. ,,Piłowanie drewna”. – Rodzic i dziecko siedzą w rozkroku, zwróceni przodem, 

trzymając się za dłonie. Nogi Rodzica znajdują się pod nogami dziecka. Następnie na przemian 

kładą się na plecach na podłodze, cały czas trzymając się za ręce. 

 

7. Ćwiczenia twórcze. 

• Swobodny taniec przy muzyce wolnej i szybkiej. 



Literatura: 

1. M. Bogdanowicz, D. Okrzesik ,,Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego 

Weroniki Sherborne” , Gdańsk 2005r. 

2. M. Bogdanowicz, B. Kisiel ,,metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju 

dziecka”, Warszawa 1992r.  

2. Powtarzanie rymowanek - Rymowanki zachęcanki (o myciu) 

Myje się kotek 

Myje się kotek, 

myje się miś 

- i ja w łazience  

myję się dziś. 

Bo to mydełko 

i ciepła woda 

zaraz mi cudnej 

urody doda. 

Szur szur szur 

Szur szur szur 

rączki myję, 

chlap chlap chlap 

buzię, szyję. 

Plusk plusk plusk 

brzuszek, nóżka 

- tyle dźwięków 

słyszą uszka! 

Jurek nurek 

Czy to w wannie pływa 

nurek? 

Nie, to tylko mały Jurek. 

Myje szyjkę, brzuszek, 

nóżki, 

włosy, rączki i paluszki. 

Będzie śliczny i 

czyściutki 

- nurek ten nasz 

wesolutki. 

Bóbr i wiewióreczka 

Bóbr i wiewióreczka 

silne zęby mają, 

dzieci też mieć takie mogą 

- jeśli o nie co dzień dbają! 

 

Szorujemy ząbki 

Szorujemy ząbki dzielnie, 

szczotką, pastą, ciepłą wodą, 

aby lśniły jak gwiazdeczki 

super bielą i urodą. 

 

Dbaj o uszy 

Chcesz być 

superbohaterem? 

- musisz słuch mieć 

doskonały, 

więc myj uszy i dbaj o 

nie 

aby wszystko usłyszały. 

Moje ząbki 

Moje ząbki jak perełki 

świecą w buzi już od rana. 

Kiedy byłam bardzo mała, 

pomagała myć je mama. 

Teraz pastę mam miętową, 

i niebieską szczotkę nową. 

Szoruję zęby zupełnie sama. 

- Jakaś ty duża ! - cieszy się 

mama 

 

Sio zarazki! 

Sio zarazki z moich dłoni! 

Zaraz mydło was przegoni. 

Mycia rączek znam zalety 

tuż po wyjściu z toalety. 

Przed jedzeniem również sam 

ręce wkładam wprost pod kran, 

by obiadek smaczny był 

i bym zawsze w zdrowiu żył. 

 

 

 

 

 

  



 

3. Obrysowywanie szablonów 

 
 

4. Kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych: szeregi 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

 

 

 


