
 
 

Krąg tematyczny: ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ 

1. ,,Zabawy z książką”– gimnastyka: 

 Wkładamy książkę miedzy kolana i wykonujemy podskoki 

obunóż do przodu, do tyłu. Można również chodzić z 

książką między kolanami do przodu , do tyłu, w prawo, w 

lewo, staramy się , aby książka nam nie wypadła.  

 Maszerujemy z książką położoną na głowie lub dłoni , raz 

lewej, raz prawej. Na sygnał wykonujemy np.: siad 

skrzyżny, po czym wstajemy i dalej idziemy. 

 Biegamy wokół swojej książki. 

 Przeskakujemy przez książkę ułożoną na podłodze, 

wykonujemy skoki obunóż nad książką, do przodu, do tyłu, w 

prawo, w lewo, prawą lub lewą nogą. 

 Siadamy na podłodze, chwytamy książkę między stopy i 

podnosimy ją. 

 W siadzie skrzyżnym, chwytamy książkę za plecami i robimy 

skłon. 

 

2. ,,Rodzinne różności” - edukacyjne gry interaktywne: 

 

Zapraszam do odwiedzenia strony, na której dziecko będzie mogło 

poćwiczyć swoją: spostrzegawczość wzrokową, analizę i syntezę wzrokową, 

czy pamięć.  

 

PUZZLE:  

https://view.genial.ly/5ec02a6e32a04c0d96b72bf8  

 

 

ĆWICZYMY SPOSTRZEGAWCZOŚĆ: 

https://view.genial.ly/5ebe4a974a81770d9df4d3f7  

 

 

DOM RODZINNY: 

https://view.genial.ly/5ec2e7d02106c10d16831990  

 

 

 

https://view.genial.ly/5ec02a6e32a04c0d96b72bf8
https://view.genial.ly/5ebe4a974a81770d9df4d3f7
https://view.genial.ly/5ec2e7d02106c10d16831990


 
 

 

3. „W zieleni łąka majowa” – piosenka: 

 

Zachęcam do nauki i wspólnego zatańczenie walczyka.  

Muzyka do piosenka dostępna na kanale.  

 

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

 

W zieleni łąka majowa 

W zieleni łąka majowa,  

gdzieś w trawie świerszczyk się chowa.  

Nastroił skrzypce maleńkie,  

gra zielone piosenki.  

ref. Dla mamy piosenki, dla mamy,  

dla mamy piosenki dla mamy. 

W kolorach łąka majowa,  

już od stokrotek różowa.  

A od bławatków błękitna,  

bo wszystkie kwiaty zakwitły.  

ref. Dla mamy zakwitły dla mamy… 

 
 

 

 

 

 

 

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


 
 

4. ,,Zagadki obrazkowe”:  

 

    

 

        

 

 



 
 

4. Karty pracy: 

Karta pracy 1, Karta pracy 2 

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

PDF.) 

 

5. ,, Rodzina” – opowiadanie logopedyczne: 

Czytamy opowiadanie wraz z dzieckiem, wskazując mu obrazek, który 

powinno odszyfrować. 

 

 



 
 

6. ,,Laurka dla mamy i taty”: 

 

Materiał: 

 papier kolorowy 

 nożyczki 

 kredki 

 cekiny 

 pompony 

 

 

Poniżej dostępny jest 

szablon laurki.  

Dziecko może samo 

stworzyć laurkę:  

1. Odrysowuje swoją dłoń 

i wycina ją. 

2. Rysujemy dziecku 

kwiatki, które później 

wytnie. 

3. Rysujemy doniczkę, w 

formie kwadratu. 

4. Dziecko może dowolnie 

przyozdobić kwiatki: 

pomponami, cekinami, 

kredkami. 

5. Powstałe elementy 

przyklejamy na złożoną 

kartkę A4. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


