
Propozycja zajęć na poniedziałek (25.05.2020r.) dla czterolatków. 

Temat tygodniowy: Święto Mamy i Taty 

 

Temat dnia: Kwiatek dla Mamy 

 

Zadanie 1. 

Rozwiąż zagadki. Następnie porozmawiaj z mamą.  

Mama niech spróbuje odpowiedzieć na pytanie: 

 Czy łatwo jest być mamą?. A Ty powiedz mamie, dlaczego jest dla Ciebie taka ważna?  

 

Kto nas kocha tak jak nikt 

i ochrania całym sercem? 

I do kogo można przyjść 

z każdym smutkiem jak najprędzej?(MAMA) 

 

Jest jedna 

i zawsze kochana, 

swoje święto obchodzi 

26 maja.(MAMA) 

Zadanie2. 

„Znajdź rodzinę”- zabawa orientacyjno-porządkowa. 

Poproś mamę o przygotowanie zdjęć przedstawiających: Ciebie, mamę, tatę, wspólne zdjęcie 

mamy i taty oraz Twoje zdjęcie z rodzicami.  

Twoim zadaniem będzie poruszanie się po pokoju w rytm muzyki. Na hasło mamy: „Rodzina” 

wylosuj jedno ze zdjęć (zdjęcia leżą odwrócone na podłodze). Po wylosowaniu zdjęcia,  policz 

i powiedz ile osób na nim widzisz. 

 Osoby, które są na wylosowanym zdjęciu muszą zrobić: 1 przysiad i 3 pajacyki. Zabawę 

można powtórzyć kilka razy. 

Piosenka do zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=-hHjXK0ZOeQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-hHjXK0ZOeQ


Zadanie 3. 

„Ramka dla rodziców”. Poproś o pomoc rodziców, bądź starsze rodzeństwo w przygotowaniu 

ramki, którą uzupełnisz rodzinnym zdjęciem i wręczysz rodzicom. Na pewno się ucieszą!  

Krok 1 
Przygotowanie bazy pod ramkę - (zadanie dla rodzica lub starszego rodzeństwa) 

Na dłuższych krawędziach tektury odmierzamy 14,5 cm i łączymy punkty. Nacinamy 
delikatnie wzdłuż wyznaczonej linii tak że tekturę można złożyć, ale nie jest zupełnie rozcięta. 
Dzięki temu w łatwy sposób uzyskaliśmy trwałą podstawkę dla ramki. 

 

W większym prostokącie odmierzamy od każdej krawędzi po 2 cm i łączymy punkty. 
Powstały wewnętrzny prostokąt wycinamy na macie nożykiem lub specjalnym skalpelem. 

 

Wycięty kształt pasuje do zdjęć 10x15 cm. MOŻESZ DOPASOWAĆ WYMIARY RAMKI DO 

ZDJĘCIA, JAKIE POSIADASZ W DOMU.Dzieci mogą się przyglądać lub pomagać w wycinani., 

Ale zdecydowanie na tym etapie to rodzic lub starsze rodzeństwo wykonują większość pracy. 
 
 
 
 
 
 



Krok 2 
Powstałą ramkę można dowolnie ozdobić.  

 
 

 

Krok 3 
Uzupełnienie ramki - zadanie dla dzieci :) 

Do wyciętego prostokąta należy przykleić zdjęcie, a następnie wkleić kartkę do ramki od 
wewnętrznej strony. 

Propozycja zajęć na wtorek (26.05.2020r.) dla czterolatków 

 
 
Temat Tygodniowy: Zrobię portret Taty 

 
 Zadanie 1. 
Poproś tatę bądź mamę o przeczytanie opowiadania. Po wysłuchaniu, spróbujcie wspólnie 
odpowiedzieć na pytania: Co robiły dzieci w przedszkolu? Dlaczego dzieci zainteresowały się 
rysunkiem Bartka? Kim okazał się tata Bartka? Kim jest wasz tata/albo mama ? Czym się 
zajmuje? 



Po rozmowie na temat opowiadania dzieci rysują portret swojego taty bądź mamy. 
 

 
 

Portret taty Renata Piątkowska 
Jak ja lubię rysować. A właśnie wczoraj w przedszkolu nasza pani powiedziała: 
– Dzieci, zbliża się Dzień Ojca. Z tej okazji niech każde dziecko namaluje portret swojego taty. 
Potem oprawimy wasze rysunki w ramki i prezent gotowy. 
Wszystkie dzieci zabrały się do pracy. Malowały w skupieniu. Niektóre z przejęcia wysunęły 
nawet koniuszki języków, a inne przygryzały wargi. 
– Tomek, zobacz – powiedział Maciek, pokazując swój rysunek. 
– Mój tata jest nawet trochę podobny do twojego. 
– No chyba tak. Rysunki Wiktora i Szymona też mało się różnią od naszych – stwierdziłem. 
– Za to zobacz rysunek Bartka – szepnął Maciek. – On namalował tacie długie włosy i kolczyk 
w uchu. – No to może on się pomylił i narysował swoją mamę – zaciekawiłem się. 
Inne dzieci też zwróciły uwagę na rysunek Bartka. 
– Proszę pani, czy tak może wyglądać tata? – zapytała Ania, wskazując palcem na kartkę 
Bartka. 
– Jego tata ma dłuższe włosy niż moja mama – zmartwiła się Marta. 
– Odczepcie się – zdenerwował się Bartek. – Mój tata ma długie włosy, bo mu się tak 
podoba. 
– Ciekawe, czy on czasem zaplata je sobie w warkoczyki? – chciała się dowiedzieć Ania. 
– To nie może być tata – stwierdził Olek – bo panowie nie noszą kolczyków. To na pewno jest 
jego mama. 
– Wcale nie. – Bartek był już bliski łez. – To jest mój tata, a wy się nie znacie! 
Pani kazała powiesić dzieciom gotowe rysunki na ścianie. Jednak Bartek schował swój obra-
zek i nie chciał go już nikomu pokazywać. 
– Dzieci – powiedziała pani – tatuś Bartka nosi długie włosy i kolczyk w uchu. Bartek świetnie 
go namalował, bardzo mi się podoba jego praca. Tata Bartka jest muzykiem, artystą, wystę-
puje na scenie. Artyści często ubierają się kolorowo, noszą długie włosy, czasem nawet 
farbują je na różne kolory. Ale pamiętajcie, że jeśli ktoś wygląda lub ubiera się inaczej, to nie 
powód, żeby się z niego śmiać lub mu dokuczać. (…) 
– Dzieci, jutro w przedszkolu będzie dzień muzyczny. Poznacie różne instrumenty. Zobaczy-
cie, jak się na nich gra. To właśnie tata Bartka opowie Wam wiele ciekawych rzeczy o 
muzyce. (…) 
I rzeczywiście, następnego dnia tata Bartka przyniósł do przedszkola gitarę, harmonijkę, flet i 
skrzypce. Jakoś nikt nie wspominał już o jego długich włosach i kolczyku w uchu. 
Tata Bartka zachęcał wszystkich, by spróbowali zagrać coś na flecie i gitarze. Dzieci były 
zachwycone, a Bartek pękał z dumy. Już nikt nie śmiał się z jego rysunku, który Bartek nie 
wiadomo kiedy powiesił obok innych. (…) 
 
 



Zadanie 2. 
Podczas zabawy swobodnej posłuchaj piosenki i spróbuj zapamiętać słowa: 

https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc 
Zadanie 3. 
Naucz się wierszyka, który opowiesz swoim rodzicom, gdy będziesz na to gotowy/a  
 

Kochana Mamo. Kochany Tato. 
Bardzo Kocham Was głownie za to, 
że zawsze o mnie ogromnie dbacie 

i bardzo mnie kochacie. 
Przyjmijcie ode mnie ramkę ze zdjęciem i życzenia! 

 

Propozycja zajęć na środę (27.05.2020r.) dla czterolatków. 

Temat tygodniowy: Jak to jest, kiedy ma się rodzeństwo? 

Zadanie 1: 
Jeżeli masz rodzeństwo poproś je do zabawy. Może to być też mama albo tata. 
Podajmy sobie ręce - Zabawa ruchowa z recytacją wierszyka. 
 Uczestnicy ustawieni w kole 
      
Podajmy sobie ręce tworzymy                               tworzymy pary i robimy dwa obroty w kółeczku 
pary i robimy dwa obroty  
w kółeczku i zróbmy kółka dwa 
 
 i brzuszek do brzuszka                                           dotykamy się brzuszkami 
i uszko do uszka                                                       przystawiamy ucho do ucha partnera 
i tak do białego dnia.                                              Jeden obrót w parach  
 
Więc bawmy się, więc bawmy się,                       tworzymy wszyscy koło  
zabawa nic nie kosztuje.                                        i idziemy trzymając się za ręce 
 
Masz dłonie dwie,                                                   pokazujemy przed sobą, wew. stroną do góry 
więc klaśnij w nie.                                                   Klaszczemy x2 
 
A muzyka niech nam gra                                       stoimy i kładziemy ręce na biodrach 
Tra, la, la ,la, la.                                                       obrót dookoła siebie z rękami na biodrach. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc


Zadanie 2.  
Poproś rodzica o narysowanie szlaczków, następnie pisz po nich oburącz. 
 

 

Zadanie 3 

Poproś rodzica o wydrukowanie kart pracy i wykonaj zadania. 

 

 



Propozycja zajęć na czwartek (28.05.2020r.) dla czterolatków. 

 

Temat tygodnia: Kocham Cię Mamo!, Kocham Cię Tato! 

Zadanie1. 

„Chcę być jak mama, chcę być jak tata!”- Zabawa z elementami pokazywania. 

Usiądź na dywanie z rodzicami, dokończ zdania i pokaż ruch z tym związany.  

Chcę być jak mama, bo……… 

Chcę być jak tata, bo……. 

Np. Chcę być jak mama, bo mama pięknie maluje (dziecko wykonuje gest malowania 

farbami) 

 

Zadanie 2 

Zagraj z mamą albo tatą w grę. Liczymy sylaby. Rodzic odczytuje wyraz. Twoim zadaniem 

będzie podzielenie danego wyrazu na sylaby, poczym zaznacz tyle pól, ile sylab jest w 

wyrazie. Powodzenia! 

Link do gry: 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4fb984bae5477d8f8e7cb2bf0467da09_/lesson/le

sson/index.html 

 

Zadanie 3. 

Obejrzyj Przedszkole Profesora Szymona- Moja rodzina.  

https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY 

 

 

 

 

 

 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4fb984bae5477d8f8e7cb2bf0467da09_/lesson/lesson/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4fb984bae5477d8f8e7cb2bf0467da09_/lesson/lesson/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY


Propozycja zajęć na piątek (29.05.2020r.) dla czterolatków. 

 

 
 

Temat dnia: Czego życzyć rodzicom z okazji ich święta? 

 

Zadanie 1. 

Mamusia/tatuś też kiedyś byli mali. Spróbujcie na fotografiach „mamusi/tatusia dzidziusia” 

odnaleźć podobieństwa z waszym wyglądem. Może macie podobny nosek, oczka albo 

uśmiech? Stańcie razem przez lustrem i zobaczcie jaką jesteście piękną rodziną! 

 

Zadanie 2 

Wybierzcie się na rodzinny spacer. Proszę Was, abyście spacerując udali się w Wasze 

ulubione miejsce i zrobili selfie pod tytułem „Tu i teraz – tylko dla siebie”. Czekamy na 

relacje! Obserwujcie czy na spacerze spotkacie inne rodziny. Po czym można poznać, że 

mijana grupa osób to właśnie rodzina? 

 

Zadanie3. 

Posłuchaj uważnie utwór pt.” Mama i Tata to nie są roboty”. Pomóż rodzicom w porządkach 

domowych  POWODZENIA!  

 https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


INNOWACJA PEDAGOGICZNA „MALI PATRIOCI” 
W ramach Innowacji Pedagogicznej zapraszamy Was, drogie dzieci do zapoznania się z 

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. 

 
 

Zadanie 1. 

Na początek obejrzyj bajkę, a dowiesz się, co to jest muzeum. 

https://www.youtube.com/watch?v=-a0rtG4PFqk 

 

Zadanie 2. Poproś rodzica o zapoznanie Cię z ciekawostkami o Mławskim Muzeum Ziemi 
Zawkrzeńskiej w Mławie. 
 
W Mławskim muzeum aktualnie w muzeum prezentowane są następujące wystawy stałe: 
 

Archeologiczna: Kamienne i rogowe narzędzia pracy sprzed kilku tysięcy lat, 

Kolekcja „biżuterii” brązowej i żelaznej oraz dawne przedmioty użytku codziennego, broń 

starożytna i średniowieczna. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-a0rtG4PFqk


 

 
Historyczna-dział historyczny zachęca do zwiedzania, bogatym zestawem pamiątek, 

związanych z dziejami miasta Mławy i tego podregionu. 

 
 



Przyrodnicza-W świat przyrody wprowadza nas stała ekspozycja przyrodnicza, jedyna tej 

klasy i wielkości na północnym Mazowszu. Najciekawszym okazem fauny tej części ekspozycji 

jest słoń leśny, starszy i większy od mamuta. To spektakularne znalezisko tego pradawnego 

ssaka jest jednym z nielicznych w Europie i jednym z trzech znanych w Polsce. 

 
 

Zadanie3. 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku. 

https://muzeum.mlawa.pl/filmy/#16xC5mzkwvo 

https://muzeum.mlawa.pl/filmy/#16xC5mzkwvo

