
ZESTAW AKTYWNOŚCI NA TYDZIEŃ 

do realizacji przez dziecko przy wsparciu rodziców 

 

Temat kompleksowy: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców jest dzień wielki. 

Termin realizacji: od 18.05 do 22.05 2020r. 

Oddział II Biedronki 3- 4 latki 

Dzień tygodnia PONIEDZIAŁEK 

Obszar podstawy 

programowej Zadanie/aktywność 

Sytuacja 

edukacyjna 

pomoce 

• Fizyczny • Podczas czynności higienicznych – 

dziecko wykonuje poprawnie wszystkie etapy 

mycia rąk przy piosence „Mam chusteczkę” 

• „Wyścig na wysokich obcasach” - 

zabawa naśladowcza. Dziecko bez kapci, 

najlepiej na bosaka, spaceruje po pokoju. Na 

hasło Buty na obcasach – biega we wspięciu 

na palce. Rodzic zwraca uwagę, aby pięty 

były całkowicie oderwane od podłoża. Po 

krótkim biegu następuje odpoczynek, czyli 

marsz na całych stopach. 

Załącznik nr 1 

• Emocjonalny • „Lustro”- dziecko stoi lub siedzi 

naprzeciwko rodzica który jest lustrem. 

Dziecko pokazuje różne miny 

wyrażające emocje (smutny, wesoły, 

zły). Rodzic próbuje je dokładnie 

powtórzyć. Potem następuje zamiana 

ról. 

 

 

• Społeczny • Stosowanie zwrotów grzecznościowych 

w różnych sytuacjach w ciągu dnia. 

• Dziecko przyjmuje ustaloną wcześniej 

rolę na jeden dzień np. pomoc przy 

nakrywaniu do stołu 

 

• Poznawczy • „ Moja Mama” – malowanie z 

wykorzystaniem farb. Rodzic 

przygotowywuje dziecko kartkę z bloku 

technicznego A4, paletę farb, pędzelek, 

wodę w kubeczku.  Dziecko za pomocą 

narzedzi pracy maluje swoją mamę. 

 

• Słuchanie wiersza Jadwigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 



Kaczanowskiej pt. „Mama i Tata”. 

Rozmowa na temat zbliżającego się Święta 

Mamy i Taty. 

 

Dzień tygodnia WTOREK 

Obszar podstawy 

programowej zadanie 

Sytuacja 

edukacyjna 

pomoce 

• Fizyczny  

• Podczas czynności higienicznych – 

dziecko wykonuje poprawnie wszystkie etapy 

mycia rąk przy piosence „Mam chusteczkę” 

• „Wyścig na wysokich obcasach” - 

zabawa naśladowcza. Dziecko bez kapci, 

najlepiej na bosaka, spaceruje po pokoju. Na 

hasło Buty na obcasach – biega we wspięciu 

na palce. Rodzic zwraca uwagę, aby pięty 

były całkowicie oderwane od podłoża. Po 

krótkim biegu następuje odpoczynek, czyli 

marsz na całych stopach. 
 

 

 

Załącznik 1 

• Emocjonalny • „Lustro”- dziecko stoi lub siedzi 

naprzeciwko rodzica który jest lustrem. 

Dziecko pokazuje różne miny wyrażające 

emocje (smutny, wesoły, zły). Rodzic 

próbuje je dokładnie powtórzyć. Potem 

następuje zamiana ról. 

• W dowolnym momencie - określenie 

emocji przez dziecko(i pozostałych członków 

rodziny) – wybór  symbolu - słoneczka, 

chmurki, burzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2 

• Społeczny • Stosowanie zwrotów grzecznościowych 

w różnych sytuacjach w ciągu dnia. 

• Dziecko przyjmuje ustaloną wcześniej 

rolę na jeden dzień np. pomoc przy 

nakrywaniu do stołu 
 

 

IV Poznawczy • Zabawa paluszkowa pt. „Rodzina” – 

dziecko rozwija pamięć słuchową oraz 

koordynację wzrokowo-ruchową. 

W tej wyliczance rodzic po kolei 

pokazuje palce, każdy nasz palec 

obrazuje jednego członka rodziny. 

Zaczynamy od kciuka, dziecko 

 

Załącznik nr  4 



powtarza z rodzicem słowa wyliczanki, 

wymienia członków rodziny, potrafi 

wskazać ki  jest pierwszy palec, kim 

drugi, itd., piczy w zakresie pięciu 

wszystkich wymienionych członków 

rodziny. Zabawę powtarzamy następnie 

na paluszkach dziecka. 

 

 

• Zabawa matematyczna pt. „W szafie 

rodziców” - dobieranie w pary 

elementów garderoby, przeliczanie 

liczby par i liczby pojedynczych 

elementów. Na wstępie rodzic wręcza 

dziecku niedobrane w pary rękawiczki i 

skarpetki damskie i męskie. Dziecko 

próbuje dobrać je w pary. Następnie 

rodzic  wyjaśnia, dlaczego w taki 

sposób połączył skarpetki (powinien 

wyjaśnić, że dwie takie same skarpetki 

tworzą parę). Można także poprosić, 

żeby dziecko policzyło ile jest 

pojedynczych sztuk i ile par można z 

nich skompletować. Następnie dziecko 

dzieli te elementy garderoby na dwie 

grupy. W jednej mają się znaleźć te, 

które mogą należeć do pań, a w drugiej 

te, które na pewno będą należeć do 

panów. 

 

 

 

Dzień tygodnia ŚRODA 

Obszar podstawy 

programowej zadanie 

Sytuacja 

edukacyjna 

pomoce 

• Fizyczny  

• Podczas czynności higienicznych – 

nadzorowanie etapów mycia rąk przy 

piosence „Mam chusteczkę” 

• „Wyścig na wysokich obcasach” - 

zabawa naśladowcza. Dziecko bez kapci, 

najlepiej na bosaka, spaceruje po pokoju. Na 

hasło Buty na obcasach – biega we wspięciu 

na palce. Rodzic zwraca uwagę, aby pięty 

były całkowicie oderwane od podłoża. Po 

krótkim biegu następuje odpoczynek, czyli 

marsz na całych stopach. 

 

Załącznik nr 1 

 • W dowolnym momencie - określenie Załącznik 2 



 

II Emocjonalny 

emocji przez dziecko (i pozostałych 

członków rodziny) – wybór  symbolu - 

słoneczka, chmurki, burzy 

• „Lustro”- dziecko stoi lub siedzi 

naprzeciwko rodzica który jest lustrem. 

Dziecko pokazuje różne miny wyrażające 

emocje (smutny, wesoły, zły). Rodzic próbuje 

je dokładnie powtórzyć. Potem następuje 

zamiana ról. 

 

 

III Społeczny 
• Stosowanie zwrotów grzecznościowych 

w różnych sytuacjach w ciągu dnia: proszę, 

dziękuję, przepraszam. 

•  Pełnienie dyżurów według ustaleń na 

bieżący dzień. 

 

 

IV Poznawczy • ”Mój Tata” – malowanie z wykorzystaniem 

farb. Rodzic przygotowywuje dziecko kartkę z 

bloku technicznego A4, paletę farb, pędzelek, wodę 

w kubeczku.  Dziecko za pomocą narzedzi pracy 

maluje swojego tatę. 
 

• Wspólne śpiewanie piosenki Majki 

Jeżowskiej  „A ja wolę moją mamę” z własnym 

akompaniamentem 

. 

 

 

 

 

 

Załącznik 5 

 

 

 

Dzień tygodnia CZWARTEK 

Obszar podstawy 

programowej zadanie 

Sytuacja 

edukacyjna 

pomoce 

• Fizyczny • Podczas czynności higienicznych – 

nadzorowanie etapów mycia rąk przy 

piosence „Mam chusteczkę” 

• „Wyścig na wysokich obcasach” - 

zabawa naśladowcza. Dziecko bez kapci, 

najlepiej na bosaka, spaceruje po pokoju. Na 

hasło Buty na obcasach – biega we wspięciu 

na palce. Rodzic zwraca uwagę, aby pięty 

były całkowicie oderwane od podłoża. Po 

krótkim biegu następuje odpoczynek, czyli 

marsz na całych stopach. 

Załącznik nr 1 

• Emocjonalny   



• „Lustro”- dziecko stoi lub siedzi 

naprzeciwko rodzica który jest lustrem. 

Dziecko pokazuje różne miny wyrażające 

emocje (smutny, wesoły, zły). Rodzic próbuje 

je dokładnie powtórzyć. Potem następuje 

zamiana ról. 

 

• Społeczny  

• Stosowanie zwrotów grzecznościowych 

w różnych sytuacjach w ciągu dnia: 

„Proszę” „Dziękuję” ”Przepraszam” 

• Pełnienie dyżuru wg ustaleń na bieżący 

dzień 

 

 

 
 

 

• Poznawczy • Zabawa matematyczna pt. „Figury I 

kształty” 

Rodzic przygotowuje wspólnie z dzieckiem po 

cztery figury geometryczne wycięte z 

kolorowego bloku lub papieru kolorowego np.: 

cztery kwadraty, cztery koła, cztery prostokąty, 

cztery trójkąty. Następnie przygotowuje cztery 

pojemniki (mogą być pudełka), prosi dziecko, 

aby do pierwszego pojemnika włożyło 

wszystkie kwadraty, do drugiego wszystkie 

prostokąty, do trzeciego wszystkie trójkąty i do 

czwartego wszystkie koła. Zabawę możemy 

powtórzyć. 

 

• Słuchanie wiersza K.Datkun – Czerniak 

pt. „Dla Mamy”. Rodzic zadaje dziecku 

pytania dotyczące treści wiersza: 

- Co narysowało dziecko dla mamy? 

- Dlaczego wykonało obrazek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 6 

 

Dzień tygodnia PIĄTEK 

Obszar podstawy 

programowej zadanie 

Sytuacja 

edukacyjna 

pomoce 

• Fizyczny   



• Podczas czynności higienicznych – 

nadzorowanie etapów mycia rąk przy 

piosence „Mam chusteczkę” 

• „Wyścig na wysokich obcasach” - 

zabawa naśladowcza. Dziecko bez kapci, 

najlepiej na bosaka, spaceruje po pokoju. Na 

hasło Buty na obcasach – biega we wspięciu 

na palce. Rodzic zwraca uwagę, aby pięty 

były całkowicie oderwane od podłoża. Po 

krótkim biegu następuje odpoczynek, czyli 

marsz na całych stopach. 

 
 

Załącznik nr 1 

• Emocjonalny  

• „Lustro”- dziecko stoi lub siedzi 

naprzeciwko rodzica który jest lustrem. 

Dziecko pokazuje różne miny wyrażające 

emocje (smutny, wesoły, zły). Rodzic próbuje 

je dokładnie powtórzyć. Potem następuje 

zamiana ról. 

  

• Społeczny  

• Stosowanie zwrotów grzecznościowych 

w różnych sytuacjach w ciągu dnia. Utrwalenie 

zwrotów grzecznościowych, przypomnienie 

dziecku w jakich okolicznościach je stosujemy. 

• Pełnienie dyżuru wg ustaleń na dany 

dzień, ocena wykonania obowiązków w 

tygodniu 

 

 

• Poznawczy • „Moja rodzina” rysowanie kredkami lub 

malowanie farbami na kartce A4. Dziecko 

z pomocą rodzica maluję swoją rodzinę. 
 

• Zabawa paluszkowa „Wiosenna 

burza” 

Pada deszczyk, pada, pada 

(uderzamy palcem o podłogę) 

Coraz prędzej z nieba spada 

(przebieramy wszystkimi palcami) 

Jak z konewki woda leci 

(uderzamy całymi dłońmi o podłogę) 

 



A tu błyskawica świeci… 

(klaszczemy w dłonie nad głową) 

Grzmot!!! 

(uderzamy piąstkami o podłogę). 

Zabawę powtarzamy. 

 

 

Opracowała : Joanna Maklakiewicz, Justyna Gawłowska 

 

Załącznik 1 

„Mam chusteczkę” https://youtu.be/Wug8EPjIChY 

Mam chusteczkę haftowaną 

Co ma cztery rogi 

Kogo kocham, kogo lubię 

Rzucę mu pod nogi 

Tej nie kocham 

Tej nie lubię 

Tej nie pocałuję 

A chusteczkę haftowaną Tobie podaruję 

 

Mam chusteczkę haftowaną 

Co ma cztery rogi 

Kogo kocham, kogo lubię 

Rzucę mu pod nogi 

Tej nie kocham 

Tej nie lubię 

Tej nie pocałuję 

A chusteczkę haftowaną Tobie podaruję 

 

Mam chusteczkę haftowaną 

Co ma cztery rogi 

Kogo kocham, kogo lubię 

Rzucę mu pod nogi 

Tej nie kocham 

Tej nie lubię 

Tej nie pocałuję 

A chusteczkę haftowaną Tobie podaruję 

 

Mam chusteczkę haftowaną 

Co ma cztery rogi 

Kogo kocham, kogo lubię 

Rzucę mu pod nogi 

Tej nie kocham 

Tej nie lubię 

Tej nie pocałuję 

https://youtu.be/Wug8EPjIChY


A chusteczkę haftowaną Tobie podaruję 

  

 

 

Załącznik 2. 

Znaczki do oznaczania emocji 

 
 

smutny 
 

 

 
 

 

 

wesoły 

 

 

 
 

zły 

 

 

Załącznik nr 3 

 Wiersz Jadwigi Kaczanowskiej pt. „Mama i Tata” 

Mama i Tata to świat nasz cały, 

ciepły i bezpieczny, barwny, wspaniały, 

to dobre, czułe, pomocne ręce 

i kochające najmocniej serce. 

To są wyprawy do kraju baśni, 

wakacje w górach, nad morzem, na wsi, 

loty huśtawką, prawie do słońca, 

oraz cierpliwość, co nie ma końca. 

Kochana Mamo, Kochany Tato, 

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 

że nas kochacie, że o nas dbacie 

i wszystkie psoty nam wybaczacie. 

 

Załącznik nr  4 



Zabawa paluszkowa „Rodzina” 

Ten paluszek to jest dziadziuś, (kciuk) 

 a ten obok to babunia, (wskazujący) 

Ten paluszek to jest tatuś, (środkowy) 

a ten obok to mamunia. (serdeczny 

  A ten to dziecinka mała ......(tu pada imię dziecka - mały palec) 

I jest rodzinka cała (zamykamy rączkę dziecka w piąstkę). 

 

Załącznik nr  5 

Piosenka „A ja wole moją mamę”- Majka Jeżowska.  https://youtu.be/X6ZpumEE3xs 

Pewnego razu Kinga, spotkała wikinga 

mieszkał na obrazku, zrywał się o brzasku 

i zwiedzał wielkie morza, 

i Kindze było go żal. 

 

A ja wole moją mamę, 

co ma włosy jak atrament, 

złote oczy jak mój miś, 

i płakała rano dziś. 

 

Pewnego dnia Dorota, 

znalazła w lesie kota, 

wzięła więc go do domu, 

zamiast dać byle komu, 

i świetnie się bawili, 

i w zgodzie sobie żyli. 

 

A ja wole moją mamę, 

co ma włosy jak atrament, 

złote oczy jak mój miś, 

i płakała rano dziś. 

 

A ja wole moją mamę,  

co ma włosy jak atrament, 

złote oczy jak mój miś, 

może się uśmiechnie dziś. 

 

A ja wole moją mamę 

a ja wole moją mamę, 

https://youtu.be/X6ZpumEE3xs


co ma włosy jak atrament 

co ma włosy jak atrament, 

złote oczy jak mój miś 

złote oczy jak mój miś, 

może się uśmiechnie dziś 

może się uśmiechnie dziś. 

 

A ja wole moją mamę 

a ja wole moją mamę, 

co ma włosy jak atrament 

co ma włosy jak atrament, 

złote oczy jak mój miś 

złote oczy jak mój miś, 

może się uśmiechnie dziś 

może się uśmiechnie dziś. 

Załącznik nr  6 

Wiersz K.Datkun – Czerniak pt. „Dla Mamy”. 

Mam papier i kredki, 

piękne, kolorowe. 

Narysuję – Mamusiu 

obrazek dla Ciebie. 

Będą chmurki, słoneczko 

i tęcza na niebie. 

Narysuję najpiękniej 

bo tak kocham Ciebię !. 


