
Serdecznie zapraszamy do kontaktu Rodziców dzieci za pośrednictwem  

e-maila grupowego 

 

Propozycja zajęć 

dla 4-latków 

18.05 - 22.05.2020 
 
 

Tematyka tygodnia: Moi rodzice 
 
 
 
 

Poniedziałek  18.05.2020 
 
 

Rozwijanie mowy i sprawności fizycznej 
 

 

 

Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej „Zapach mamy” . 

Opowiadanie znajdziecie Państwo w załączonym linku.  

Zapraszam do włączenia audycji TVP „Czytanie przed spaniem” 
https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,zapach-mamy,38993053 .  

Rodzicu skopiuj link powyżej i wklej w okienku przeglądarki internetowej.  

 Rozmowa na temat opowiadania.  

  Z czym kojarzy się Tomkowi mama? 

  Co zrobił Tomek z perfumami mamy? 

  Co robił Tomek przed snem, kiedy nie było mamy?  

  Co się śniło Tomkowi?  

  Co dostał Tomek od mamy? 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,zapach-mamy,38993053


 W tym momencie możecie Państwo porozmawiać z dziećmi o Waszej rodzinie. 
Sprawdzić czy wiedzą gdzie pracujecie, na czym polega wasza praca, co robicie 
w domu, jak się czują gdy nie ma Was w domu. Z całą pewnością dzieci 
wymienią dużo obowiązków jakie macie Państwo w domu. Czy Wasze dzieci 
mają obowiązki? Jeśli nie, to może czas je wyznaczyć  

 

Rozwijanie sprawności fizycznej: 

Zabawa ruchowa „Idziemy na spacer” – do zabawy potrzebujemy dwóch osób, 
dziecko i rodzic  Jedna osoba przykuca (to dziecko), druga jest mamą lub tatą, 
która (który), trzymając dziecko za rękę, idzie z nim na spacer (dziecko porusza 
się w przysiadzie). 

 
 

Wtorek 19.05.2020 
 

 
Rozwijanie umiejętności szeregowania i sprawności manualnej 

 

 
Rozwijanie umiejętności szeregowania: 
 

Drogi rodzicu! 
 

 Przygotuj pięć słoików wypełnionych różną ilością wody. Zakręć je  
Poproś dziecko o wskazanie słoika z najmniejszą ilością wody oraz 
ustawienie słoików kolejno, zaczynając od tego, w którym jest najmniej 
wody, do tego w którym jest jej najwięcej. 

 

 Przygotuj pięć pomalowanych, zielonych kartek, ale różnym natężeniem 
barwy- od bardzo jasnej do bardzo ciemnej. Poproś dziecko o wskazanie 
kartki z najjaśniejszym odcieniem zieleni oraz ułożenie kartek kolejno, 
zaczynając od najjaśniejszego odcieniu zieleni do najciemniejszej barwy.  

 

 Przygotuj pięć kartek z obrazkami kwiatków (od jednego do pięciu). 
Zadaniem dziecka jest wskazanie kartki na której jest najmniej kwiatków, 
oraz ułożenie kartek, zaczynając od tej, na której jest najmniej kwiatów, 
do tej, gdzie jest tych kwiatów najwięcej. 

 

 



 
 
 
 
 
 
Rozwijanie sprawności manualnej: 
 

Wykonanie tulipana dla rodziców. 
 
Potrzebujemy czerwoną i zieloną bibułę, klej, kawałek włóczki, taśma klejąca. 
 
Rodzicu! 
 
Poproś dziecko o wykonanie odpowiedniej ilości czerwonych oraz zielonych 
kuleczek z bibuły. Kolejnym zadaniem jest wyklejenie tymi kuleczkami części 
tulipana (zielone- liście i łodyga, czerowne- kwiat). Pomóż dziecku z włóczki 
zrobić mini wieszaczek (przyklejcie go na taśmę). Obrazek uzyska możliwość 
powieszenia na ścianie i stanie się piękną ozdobą  
 
 
 

Drodzy Rodzice! 
 Prosimy o przesyłanie zdjęć wykonanych  prac na grupowe e-maile, a my 
dołączymy je do naszej przedszkolnej galerii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

Środa  20.05.2020 
 
 

Rozwijanie umiejętności wokalnych oraz  sprawności fizycznej 
 

Rozwijanie umiejętności wokalnych: 
 
Nauka piosenki „Kocham Cię, Ti amo , Je t’aime!” 
 
Rodzicu skopiuj link poniżej i wklej w okienku przeglądarki internetowej  
 
https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs 
 
Tekst piosenki: 
 
1). Usiądź mamo przy mnie blisko 
      I posłuchaj tych słów, 
     Ty z pewnością wiesz to wszystko, 
     Jednak powiem to znów. 
 
Ref. Kocham Cię Ti Amo je t’aime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. X2 
 
2). Popatrz mamo w moje oczy 
     Ujrzysz w nich miłość mą. 
     Nawet bardzo późno w nocy 
     Śpiewać będę Ci to. 
 
Ref. Kocham Cię Ti Amo je t’aime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. X2 

 

 

 

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


 

Rozwijanie sprawności fizycznej: 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q 

Rodzicu skopiuj link powyżej i wklej w okienku przeglądarki internetowej.  

Pozwól dziecku na szaleństwo w rytmie znanego mu przeboju dla dzieci  
Poproś go o naśladowanie ruchów  

 

Czwartek  21.05.2020   

Rozwijanie sprawności manualnej oraz mowy 
 

Rozwijanie mowy: 
 

Rozmowa na temat: Co lubię robić z mamą? Co lubię robić z tatą? – 
wypowiadanie się na dany temat. Rodzicu zwracaj uwagę, aby dziecko starało 
się odpowiadać pełnymi zdaniami. 
 
Rozwijanie sprawności manualnej: 
 

„Ozdobny talerz dla mamy i taty” – malowanie wzorów na tekturowym 
talerzu. 
 
Rodzicu potrzebne będą: farby, pędzel, kubeczek z wodą oraz tekturowy 
talerzyk. 
 
Poproś dziecko o ozdobienie w dowolny sposób tekturowego talerzyka przy 
użyciu farb plakatowych  
 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q


 
 
 
 

 
 



Piątek 22.05.2020 
 

Rozwijanie sprawności ruchowej 
 

 
Potrzebne będą dwa sztuczne kwiatki  
 
Ćwiczenia mięśni grzbietu i równowagi. 
Dziecko staje na jednej nodze, kwiatek kładą na kolanie zagiętej nogi uniesionej 
w przód. Starają się utrzymać równowagę tak, aby kwiatek nie spadł na 
podłogę. Potem następuje zamiana nóg. 
 
Ćwiczenia mięśni nóg i brzucha. 
Dziecko siada z wyprostowanymi nogami, wkładają kwiatki między stopy. 
Wspierając się na opartych o podłogę dłoniach, unoszą nogi do góry. 
 
Ćwiczenie kształtujące tułów. 
Dziecko siada w siadzie skrzyżnym , naśladuje ruchy wróbla , który pije wodę i ją 
połyka- pochyla głowę nisko w dół, następnie podnosi głowę i ją prostuje. 
 
Zabawa relaksacyjna „Zagniatamy ciasto” – Rodzicu wspólnie z dzieckiem, 

tworzycie parę. Jedna osoba leży na brzuchu na dywanie, a druga osoba 

naśladuje zagniatanie ciasta, wykonując odpowiednie ruchy na jego plecach. 

Później następuje zamiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drodzy Rodzice! 

Prosimy o przesyłanie zdjęć z wykonanych  zadań na grupowe e-

maile. 

Do zobaczenie wkrótce! 

 


