Tematyka kompleksowa dla grup:
„Mali Odkrywcy”, „Smerfy”, „Ekoludki”.
„Święto rodziców” (25.04.-29.04.2020r.)
26 maja obchodzimy Dzień Matki.
Warto uczcić go składając w tym dniu
życzenia naszym mamom.
Niecały miesiąc później –
23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca
i to też jest idealny moment na złożenie
życzeń i podziękowaniu tacie
za wszystko, co dla nas robi.
Dzień Matki i Dzień Ojca to czas,
by wyrazić podziękowanie
i wdzięczności za ich miłość, troskę
i opiekę, jakimi obdarzają swoje
dzieci.
Zaproś swoich rodziców do wysłuchania piosenki pt. „Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!”
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
1. Mama/tata też kiedyś byli mali. Spróbujcie na fotografiach „mamy/taty” odnaleźć
podobieństwa z waszym wyglądem. Może macie podobny nosek, oczy albo uśmiech?
Stańcie razem przez lustrem i zobaczcie jaką jesteście piękną rodziną!
•Zabawa Czy znamy imię mamy i taty?
Dzieci podają imiona rodziców, dzielą je na sylaby.
Dzieci 5 letnie

Dzieci 6 letnie

Określają pierwsze i ostatnie głoski w ich
imionach.

Kartoniki z poznanymi literami dla każdego
dziecka.
Układają z liter imiona rodziców, pamiętając,
że rozpoczynają się one wielką literą.

• Wypowiedzi dzieci na temat: Co lubią moi rodzice?
Dzieci określają, co lubi mama, co lubi tata, ale odpowiedzi podają, dzieląc dane słowa na
sylaby.
Np.: dziecko mówi, że jego mama lubi cze-ko-la-dę, a tata cias-to. Następnie dziecko
syntezuje sylaby i podaje całe słowa (czekolada, ciasto).
2. Zabawa Moja mama jest…, a mój tata jest…
Kartony z napisami Mama jest…; Tata jest…, flamaster.
Dzieci kończą zdania (poszukiwanie jak największej liczby określeń przymiotnikowych),
Rodzic zapisuje określenia wokół napisów: Mama jest…; Tata jest… Wspólnie odczytują
napisy (zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w określeniach mamy i taty).

• Słuchanie wiersza.
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?
• Kończenie zdań rozpoczętych przez Rodzica.
- Moi rodzice są kochani, bo…
- Pomagam rodzicom w…
- Lubię być w domu, bo…
- Z tatą najchętniej robię…
-Z mamą najchętniej robię…
• Aktywne słuchanie wiersza.
Rodzic recytuje wiersz, a dziecko dopowiada końcowe słowa wersów.
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).
3. Ćwiczenia w porównywaniu wzrostu.
• Mierzenie wzrostu dziecka, rodzeństwa, mamy, taty.
Miarka.
Rodzic mierzy wysokość ciała dziecka (dzieci) , mamy, taty za pomocą miarki. Na kartce
zapisuje wzrost przy imionach dziecka (dzieci), mamy ,taty. Porównywanie kto jest: wysoki,
niski , wyższy od, niższy od, równy.
• Zabawa ruchowa Kto jest wyższy? Kto jest niższy?
Dziecko, (dzieci), rodzice poruszają się po pokoju przy dźwiękach muzyki. Na przerwę
w muzyce dobierają się parami i porównują swój wzrost. Dźwięki muzyki zapraszają do
ponownego poruszania się po pokoju. Potem dzieci oceniają, kto w parze był wyższy, a kto
niższy.

• Karta pracy, cz. 4, s. 47.
Kolorowanie ubrań tej osoby z pary, która jest wyższa. Naklejanie zdjęć odpowiedniego
kwiatu.
4. Zapraszamy do wykonania pracy plastycznej „Tulipany dla taty i mamy”
Jest to propozycja wykonania laurki z papieru w której główki tulipanów można wykonać na
różne sposoby.
http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/05/tulipany-dlamamy.html?fbclid=IwAR3lO34rjOuE4d_EO6QSk8ODHI2tbHk30w_PY5iAHqyDQsPdAhhCk64A0M
5. A teraz zapraszamy was i rodziców do zabawy przy muzyce.
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
6. Posłuchaj piosenki- „Nasza wesoła rodzinka” (Jeśli masz ochotę, naucz się tej piosenki)
http://uciocimariolki.pl/piosenka-nasza-wesola-rodzinka/
1. My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!
Ref. Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
3. Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
Tata kocha lecz inaczej,
uspokaja kiedy płaczę.
Ref. Mama, tata, siostra, brat….
4. Gdy napsocę i nabroję,
stoję w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!
Ref. Mama, tata, siostra, brat
5.Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!
Ref. Mama, tata, siostra, brat
6. Zapraszamy was i rodziców do zabawy pt. „Lustro” Dziecko i rodzic stają naprzeciwko
siebie. Dziecko wykonuje dowolne ruchy, rodzic je naśladuje. Po chwili następuje zmiana
ról, następnie osób w zabawie.
7. Posłuchaj 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 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?
8. Wokół mamy i taty – ćwiczenia i zabawy.
•Układanie zdań o rodzicach.
Kartka , mazaki.
Dzieci układają zdania o mamie, tacie lub o obojgu rodzicach. Rodzic zapisuje wybrane
zdania na kartce.
•Liczenie słów w wybranych zdaniach.
Kartka ze zdaniami.
Rodzic odczytuje wybrane zdania, a dzieci liczą w nich słowa i podają ich liczbę.
Np.: Mama to mój największy skarb. (5)
Niech tata żyje sto lat! (5)
Życzę mamie i tacie, aby byli zdrowi, szczęśliwi. (8)
Mamo, tato kocham was. (4)
•Dzielenie słów w zdaniach na sylaby (5-latki) lub głoski (6-latki).
• Podawanie rymów do słów: mama, tata.
Mama – rama, gama, tama, dama, lama…
Tata – wata, data, chata, łata, mata…
9. Jak narysować Rodzinę.
| Rysunek | Kolorowanki dla dzieci | Rysowanie i kolorowanie
https://www.youtube.com/watch?v=Xx6a0MfTax0
10. Obejrzyj film „ Imieniny Mamy” seria Przygody Bolka i Lolka
https://www.youtube.com/watch?v=HmRyt0smJts
11. Obejrzyj filmik: „Moja rodzina” Przedszkole Profesora Szymona
https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY
12. Pokoloruj obrazki dla Mamy i Taty.(załączniki 1,2)

Święto dziś mają nasi rodzice,
Więc nie brak dla nich kwiatów i życzeń.
Niechaj im zawsze blask słońca świeci,
Tego im życzą szczęśliwe dzieci.
Dla Kochanej Mamy:
https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA
Dla Kochanego Taty:
https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs
Źródło:
1.Nowe przygody Olka i Ady- Przewodnik metodyczny cz.4 Wydawnictwo MAC Edukacja.
2.Nowe przygody Olka i Ady-Książka cz.3 BB+5/6latek Wydawnictwo MAC Edukacja
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html
2. Filmy i piosenki, układy taneczne wg załączonych powyżej linków.
3. Moja rodzina- zdalne lekcje.
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/mojarodzina?fbclid=IwAR1kyLd0fY8_kfz9xunfDJEpiLL39Pn2jyLQfX2GiGbQxZIzXTdYcfXPQ
1Y
4. Kolorowanka- „Dla Kochanej Mamy”
https://www.e-kolorowanki.eu/kartki-okolicznosciowe/bukiet-tulipanow-dzien-mamy/
5. Kolorowanka- „Dla mojego Taty”
https://www.e-kolorowanki.eu/kartki-okolicznosciowe/dzien-ojca-taty-kolorowanka/

