
 
 

Krąg tematyczny: ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ 

1. ,,Bańki”– ćwiczenie oddechowe: 

Materiały: 

 woda 

 odrobina płynu do mycia naczyń 

 słomka 

Do wody dodajemy odrobinę płynu do mycia naczyń i gotowe. Można dodać 

barwnik. Teraz potrzebna jest już tylko słomka i można robić kolorowe 

bąbelki. 

 

2. „Moja rodzina” – nazywanie członków rodziny: 

 Nazwij członków rodziny. 

 Podziel słowa na sylaby. 

 Powidz ile występuje w nazwie sylab. 

   
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. ,,Sałatki ” – wiersz: 

Sałatki Agatki 
Maciejka Mazan 

 

Spójrzcie, to Agatka 

i supersałatka! 

Ta sałatka skusi 

każdego niejadka! 

A co jest w sałatce? 

Śliwki i jabłuszka, 

i pachnący melon, 

i słodziutka gruszka. 

Jest w niej też ananas 

oraz mandarynki, 

jest zielone kiwi, 

są nawet rodzynki. 

Z czym chcecie, sałatkę 

zrobi wam Agatka, 

więc powiedzcie teraz: 

z czym ma być sałatka? 

 

 

Pytania do wiersza: 

 Co robiła Agatka w wierszu? 

 Jakie owoce były w sałatce? 

 Jakie są Twoje ulubione owoce? 



 
 

4. Karty pracy: 

Karta pracy 1, Karta pracy 2 

(Karty pracy do pobrania w formacie A4 dostępne są  jako załącznik w formacie 

PDF.) 

 

5. ,,Słomki ” – ćwiczenie matematyczne: 

Materiały: 

 kolorowe słomki 

 3 szklanki 

 

Kładziemy przed dzieckiem 3 szklanki. 

Pokazujemy mu: to jest 1-sza szklanka, to 2-ga, a to 3-cia. 

Zadania: 

 

Układamy dziecku 3 szklanki: 

1. Włóż do pierwszej szklanki 3 słomki 

2. Włóż do drugiej szklanki 5 słomek. 

3. Włóż do trzeciej szklanki 1 słomkę. 

4. W której szklance jest najwięcej słomek?   

 

 

 

 



 
 

Teraz układamy dziecku 2 szklanki (przypominamy dziecku strony P, L):  

1. Włóż zielone słomki do szklanki po lewej stronie.   

2. Włóż różowe słomki do szklanki po prawej stronie. 

Teraz odkładamy szklanki.  

Zadaniem dziecka będzie ułożenie rytmu ze słomek np.: zielona, zielona, 

różowa…  lub różowa, zielona… 

 

 

 

 



 
 

5. ,,Prezent dla mamy i taty” – praca plastyczna: 

Materiały: 

 Kolorowe kamyki 

 Farby plakatowe 

 Pędzel  

 

Prosimy dziecko o odnalezienie kamienia, z którego będzie chciało wykonać 

prezent. Zadaniem dziecka będzie teraz pomalowanie kamienia.  

 

 
 

,,Gra domino” 

Dzielimy kamień na 2 części, na obu rysujemy ilość kropek do 6. 

Pamiętamy, aby ilość kropek na różnych kamieniach powtarzała 

się. W domino możemy zagrać całą rodziną. 

 


