
Materiał dla dzieci przedszkolnych na dzień 26.05.2020r. ( wtorek) 

1.Gimnastyka poranna przy piosence ,, Gimnastyka Smyka” 

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 

2. Zabawy przy piosence: ,, Mój Tata”. Kształtowanie poczucia rytmu. 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npbb 

3. Rozmowa z dziećmi na temat:,, Czy należy pomagać rodzicom w domu?”. Dlaczego? 

Rozwijanie mowy. 

4.Słuchanie wiersza A. Widzowskiej ,, Dla Mamy i Taty”. Rozmowa n/t treści wiersza. 

Z okazji święta Taty i Mamy dziś uroczyście wam obiecamy: codziennie sprzątać swoje 

zabawki, nigdy nie spadać z wielkiej huśtawki, od mamy nigdzie się nie oddalać, groźnych 

zapałek szust! nie zapalać. Więcej nie zjemy kwaśnych jabłuszek, bo wtedy zawsze boli nas 

brzuszek. Gdy zobaczymy gdzieś muchomora, to go nie zerwie żaden przedszkolak! 

Będziemy grzeczni i przyrzekamy słuchać uważnie taty i mamy. Wyszorujemy ząbki 

starannie i nie będziemy wariować w wannie. Mama nas uczy drogowych znaków, tata 

trenuje małych pływaków. Lecz nikt przez pasy sam nie przechodzi ani do wody w morzu nie 

wchodzi! Od taty wiemy dużo o świecie: że trzeba czapkę zakładać w lecie, że się obcego 

pieska nie głaszcze, bo czasem groźnie otwiera paszczę. I na kontakty uważać mamy, więc się 

od prądu z dala trzymamy! Czytacie bajki, gdy księżyc świeci, rano buziaczkiem budzicie 

dzieci, a choć psocimy czasem troszeczkę, to wciąż jesteśmy waszym Słoneczkiem.                               

Bo z rodzicami jest zawsze lato, kochana Mamo, kochany Tato! 

4.Kolorowanie rysunku bukietu dla mamy. Rysowanie po śladzie. Karta pracy str.49-50                      

( dzieci 5,6 letnie) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=52 

5. Podawanie rymów do słów: mama, tata 

Mama – rama, gama, tama, dama, lama…                                                                                              

Tata – wata, data, chata, łata, mata…  

6.Liczenie słów w zdaniach ( dzieci 5,6 letnie) 

• Mama to mój największy skarb. (5)                                                                                                                  

Niech tata żyje sto lat! (5)                                                                                                                       

Życzę mamie i tacie, aby byli zdrowi, szczęśliwi. (8)                                                                                     

Mamo, tato kocham was. (4)                                                                                                                               

• Dzielenie na sylaby ( 5 latki)  lub głoski ( 6 latki) nazw obrazków 

 

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8
https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npbb
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=52


                                         

                                 

 

7. Ćwiczenia w dodawaniu ( dzieci 5,6 letnie) 



 

 

8. Pokoloruj obrazek zgodnie z kodem barwnym ( dzieci 3,4 letnie) 

 



 



 



 


