PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 5-LATKÓW
TEMAT TYGODNIA
„ŚWIĘTO MAMY I TATY”

PONIEDZIAŁEK (25.05.2020R.)
Zadanie 1
Zajęcie ruchowe Metodą Ruchu Rozwijającego Sherborne.
„Przywitamy się plecami” – rodzic i dziecko siadają plecami do siebie i lekkim dotknięciem
„witają się” plecami.
„Naciąganie na plecy” – rodzic i dziecko nadal siedzą tyłem do siebie, chwytają się pod
łokcie, rodzic naciąga dziecko na swoje plecy.
„Domki” – dorosły wykonuje klęk podparty głową do środka koła, dziecko przechodzi pod
„domkiem”.
„Lustro” – siad naprzeciw partnera, który jest lustrzanym odbiciem wykonywanych czynności
np. mycie zębów, czesanie się, oblizywanie, wycieranie...
„Relaks w foteliku” – dziecko siedzi pomiędzy nogami dorosłego, jest obejmowane przez
niego rękami, kołysane.
Zadanie 2
Kim jest moja mama? Kim jest mój tata?
Rodzic demonstruje przedmioty lub rysunki, które kojarzą mu się z różnymi zawodami.
Dziecko próbuje odgadnąć, czym mogą zajmować się zawodowo rodzice. Rodzic, prowadząc
rozmowę, naprowadza dziecko, podpowiada, wspólnie dyskutują o różnorodności zawodów.
„A ja będę...” – rozmowa inspirowana opowiadaniem W. Widłaka
Wiedziałem oczywiście, że dorośli pracują, ale nie miałem pojęcia, że robią tyle ciekawych
rzeczy. Zaczęło się od tego, że dziś do przedszkola przyszedł tata Antosia. Przyszedł wcale

nie po to, żeby odprowadzić Antosia, ani nie po to, żeby go odebrać, tylko po to, żeby
opowiedzieć o swojej pracy. Miał na sobie bardzo ładne ubranie i czapkę. Okazało się, że
jest... Nigdy w życiu nie uda się wam zgadnąć! Pilotem! Lata wielkim samolotem i przewozi
ludzi do dalekich krajów. Lata o wiele wyżej i dalej niż ja wtedy, gdy leciałem na latawcu!
Tata Antosia pokazywał zdjęcia. Na jednych stał przed samolotem, na innych siedział w
środku przed mnóstwem kolorowych światełek i zegarów, a na kolejnych fotografiach był w
tych różnych dalekich miejscach, do których udało mu się dolecieć. Potem wszyscy
koniecznie chcieli zrobić sobie zdjęcie z tatą Antosia, a niektórym udało się nawet
przymierzyć jego czapkę. Mnie też, bo Antoś mi ją włożył, ale niestety była trochę za duża.
Kiedy tata Antosia już poszedł, zacząłem się zastanawiać, czy mógłbym kiedyś zostać
pilotem. Latać wyżej niż ptaki i przewozić ludzi do dalekich krajów... Zapytałem o to Sebka i
Jagódkę. –No, nie wiem –odpowiedział Sebek. –Dorośli pasażerowie mogliby się dziwić,
gdyby cię zobaczyli w kabinie
pilota. I chyba nie ma takich małych mundurów, które by na ciebie pasowały... Zmartwiłem
się trochę i choć starałem się niczego po sobie nie pokazywać, Jagódka od razu zauważyła... –
Nie martw się, Nijaczku –powiedziała. –Przecież nie musisz zostać pilotem, żeby latać
samolotami. A poza tym jest jeszcze wiele ciekawych zawodów. Ja na przykład chciałabym
zostać pielęgniarką, jak mama, i pomagać chorym dzieciom. –A ja chciałbym się nauczyć
naprawiać samochody –powiedział Sebek –jak nasz wujek. Wujek mówi, że na razie umiem
nieźle wszystko rozkręcić, więc teraz muszę się tylko nauczyć, jak to wszystko poskręcać... –
Jeszcze niedawno mówiłeś, że chcesz pracować w banku, jak tata! –zdziwiła się Jagódka. –
Rzeczywiście –przypomniał sobie Sebek. –Hmm... Gdybym już poskręcał te samochody,
może mógłbym potem popracować w banku? A ja zacząłem się zastanawiać, kim mógłbym
zostać –pilotem, mechanikiem samochodowym (bo tak się nazywa ten naprawiacz), a może
pielęgniarką? Policjantem, nauczycielem albo kaskaderem? Zaraz, zaraz, a może wy mi coś
podpowiecie? Czy wiecie już, kim chcielibyście zostać?
Następnie rozmawiają na temat opowiadania.
Przykładowe pytania rodzica.
Kim był tata Antosia?
Co robi pilot?
O jakich zawodach marzyli bohaterowie opowiadania?
Co robi pielęgniarka, mechanik samochodowy, nauczyciel, policjant, kaskader?
Zadanie 3.
Dokończ zdania.
Tata czyta pierwszą część zdania, dziecko dopowiada. Mama dowie się o sobie, (być może)
czegoś nowego.

Dokończ zdania.
Mama czyta pierwszą część zdania, dziecko dopowiada. Tata dowie się o sobie, (być może)
czegoś nowego.

WTOREK (26.05.2020r.)
Zadanie 1
Ćwiczenia oddechowe –„Mama i dziecko”
a) PAPIERKI
Zdmuchiwanie przez dziecko kolorowych papierków z gładkiej powierzchni. Zabawę
przeprowadza się w formie konkursu. Dziecko czy rodzic potrafi zdmuchnąć papierek
/swojego koloru/ od razu.
b)KOLOROWE PAPIERKI
Dziecko otrzymuje rurkę i za jej pomocą zdmuchuje papierki. Zwycięża ten kto w czasie
jednego wydechu, poruszając odpowiednio rurką, zdmuchnie jak najwięcej papierków.

Zadanie 2
Teraz moi drodzy zapraszam was do obejrzenia krótkich filmików o Dniu Waszych Mam
https://www.youtube.com/watch?v=kcez1b3t_Dw- bajka o mamie

https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU- bajka o mamie

Po wysłuchaniu bajek pora nauczyć się jakiegoś wierszyka.
Wiersz pt: „Moi rodzice”
Moja mama jest kochana
i mój tata też.
Dam całusy im od rana,
namaluję bez.
Potem razem się bawimy
i po parku pochodzimy.
Z parasolem kiedy pada,
z piłką czasem też.
W piaskownicy i na trawce
z rodzicami siadam
i puszczam latawce.
Zadanie 3
A teraz wykonamy serduszko dla rodziców.
„Serce”
Do wykonania tej pracy potrzebujesz tylko kolorowe paski papieru (trzy długości), długą
wykałaczkę –patyczek i mocny klej lub zszywacz.
Powodzenia!

ŚRODA (27.05.2020r.)
Zadanie 1

Mamo przeczytaj dziecku opowiadanie „Portret taty”.
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 portret 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 warkoczyk? –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 już był
bliski łez. –To jest mój tata, a wy się nie znacie! Pani kazała powiesić gotowe rysunki na
ścianie. Jednak Bartek schował swój obrazek i nie chciał go już nikomu pokazać.-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, występuje
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. Zobaczycie, 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. (...)
Rodzic zadaje pytania:
-Co robiły dzieci w przedszkolu?
-Dlaczego dzieci zainteresowały się rysunkiem Bartka?
-Kim okazał się tata Bartka?
-Kim jest wasz tata?
-Czym się zajmuje?
Zadanie 2
Teraz dzieci wykonajcie pracę plastyczną pt. „Moi kochani rodzice”
Technika prac dowolna a to kilka wzorów:

Zadanie 3
Wykonaj kartę pracy – str. 22
CZWARTEK (28.05.2020r.)
Zadanie 1
Dziś zajmiemy się matematyką a więc do dzieła wytnijcie kolorowe elementy mozaiki i
układajcie wg. wzoru
Mozaikowe układanki –zabawa konstrukcyjna, układanie kompozycji z kolorowych
elementów. Dzieci wycinają figury geometryczne z kolorowego papieru i układają z nich

wzory według własnej inwencji. Nazywają swoje kompozycje. Po zabawie umieszczają
figury w kopertach do wykorzystania innego dnia. Wskazówka dla was poniżej. Miłej
zabawy.

Zadanie 2

Nauka piosenki dla mamy „Kochana mamo”
https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE
Kochana Mamo,
gdy będę duży,
to Ci przywiozę
małpeczkę z podróży.
Długim ogonkiem

to zwinne zwierzę
będzie za Ciebie
zmywać talerze.
Kochana Mamo,
gdy będę duży,
to Ci przywiozę
wielbłąda z podróży.
Na jego grzbiecie
wygodnie siądziesz,
aby do pracy
mknąć na wielbłądzie
Kochana Mamo,
gdy będę duży,
to Ci przywiozę
tłum zwierząt z podróży.
Niech wszystkie mówią
ze mną to samo,
że bardzo Ciebie
kochamy, Mamo!
Zadanie 3
Wykonaj kartę pracy – str. 23
PIĄTEK (29.05.2020r.)
Zadanie 1
Majowa łąka dla rodziców.
Tym razem wybierzemy się w podróż na majową łąkę. Poszukamy w trawie zwierząt
zamieszkujących łąkę i poznamy jej roślinność.
Pytania:
Co się może znaleźć na majowej łące?
Jak pachnie majowa łąka? Czy ją słychać? Jeśli tak, to jak i dlaczego? Jakiego koloru jest
majowa łąka?. Dzieci oglądają filmiki przedstawiające łąkę i jej mieszkańców oraz rośliny na
niej rosnące. Dzielą wyrazy na głoski i sylaby np. osa, mlecz, motyl, ważka, mak, żuk, kret
itp., podają pierwszą i ostatnią głoskę. Na koniec słuchają odgłosów majowej łąki.
https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg
https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4
https://www.youtube.com/watch?v=vRw74JkeIcE

Zadanie 2
Malujemy majową łąkę dla mamy i taty – praca plastyczna.
Na dużym arkuszu papieru dzieci malują farbami łąkę, słońce, a z kolorowego papieru
wycinają kwiatki i przyklejają je. Z kolorowych czasopism mogą wyciąć owady lub robią je
samodzielnie. Wygląd pracy zależy od pomysłowości samych dzieci.
Kilka przykładowych wzorów.

Zadanie 3
Wykonaj kartę pracy – str. 23

Prosimy w miarę możliwości o dokumentowanie prac dzieci i przesyłanie na adresy mailowe
grup:
grupa6mps2@wp.pl
grupa7stokrotki@wp.pl
grupa8bratki@wp.pl

