
 

 

Grupa II – Maj 

Tematyki:  

•  „Mieszkańcy kolorowej łąki ” 

• „Bukiet , prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki” 

Propozycje zabaw i zajęć od 04.05.  do 08.05.2020r. 

Realizacja  obszarów edukacyjnych: .  

Obszar I . Fizyczny obszar rozwoju dziecka : 1, 5,7, 8,9  

Obszar II. Emocjonalny  obszar rozwoju dziecka:2,  4, 5,11 

Obszar III. Społeczny obszar rozwoju dziecka: 5, 2, 8, 11  

Obszar IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,10, 11,12, 18                                                                                                           

  

„ Biedronka i muchomor”- piosenka do nauki  

1. Zobaczyła raz biedronka, 

Czerwonego muchomorka, 

Co kapelusz miał w kropeczki, 

Tak jak wszystkie biedroneczki. 

Ref. Tu kropeczka, tam kropeczka, 

Kropka w kropkę jest kropeczka. (4x) 

 2. Miał muchomor kropki białe, 

Okrąglutkie i wspaniałe, 

Więc biedronka je zabrała 

I się sama w nie ubrała. 

Ref. Tu kropeczka, tam kropeczka, 

Kropka w kropkę jest kropeczka. (4x) 

3. Kropki stracił pan muchomor 

I ze złości tupnął nogą, 

Jednak nic to nie zmieniło, 

Bo biedronki już nie było. 

 Ref. Tu kropeczka, tam kropeczka, 
 



 

 

„Dla mamy”- wiersz do nauki w miesiącu maju   

Kto ma największe serce na świecie? 

Pomyślcie chwilę, na pewno wiecie. 

Jej serce mieści morze miłości, 

Nie ma w nim miejsca na żadne złości, 

Od rana do nocy ciężko pracuje, 

Pierze i sprząta no i gotuje. 

I jeszcze wiele innych czynności, 

A wszystko robi z wielkiej miłości. 

Troszczy się o mnie , gdy jestem chory. 

Karci, gdy jestem do złego skory. 

Bym był szczęśliwy( szczęśliwa) chce tego szczerze 

A że tak będzie - w to mocno wierzę. 

Zawsze jej słowom wierny zostanę, 

 bo szczerze kocham moją mamę. 

 Poniedziałek 18.05.2020  

  „Pomagamy mamie”- Słuchanie wiersza „Niespodzianka dla mamy”. Dziecko kształtuje 

poczucie więzi emocjonalnej ze swoja rodziną, kształci plastykę ruchu podczas zabaw 

ruchowych, doskonali przeliczanie w dostępnym  zakresie, posługuje się liczebnikami 

głównymi  i porządkowymi. Doskonali umiejętność wypowiadania się pełnym zdaniem, 

kształtuje umiejętność spostrzegawczości, uwagi i koncentracji, rozpoznaje przedmiotów za 

pomocą zmysłu dotyku. (IV 2, 5,7, 18) 

Potrzebne przybory:  sznurowadło -sznurek, kolorowa gąbka, czerwona farba- lub czerwona 

kredka , przedmioty – pilot, piłka, łyżka, książką, garnek, napisy: mama, tata. 

Mamo, mamo! – Piosenka – Śpiewające Brzdące 

https://www.youtube.com/watch?v=tFsvCP3RPrc 

„Niespodzianka dla mamy"- słuchanie wiersza  

Chociaż jestem jeszcze mała, 

Będę mamie pomagała. 

Poukładam lalki, misie 

I porządek zrobię dzisiaj. 

Choć mam dużo dzisiaj zadań 

- psocić mamie nie wypada. 

Samochody i książeczki 

Poukładam na półeczki. 



 

 

Zamiast psoty dziś dla mamy 

Niespodziankę wielką mamy! 

Mamo, spójrz, porządek lśni, 

Ty odpocznij sobie dziś! 

Rodzic zadaje pytania dotyczące treści wiersza: 

• Odpowiedzi dzieci w jaki sposób można pomóc mamie w codziennych pracach 

domowych? 

„Sprzątamy” – zabawa ruchowa z kolorową gąbką 

Dziecko wykonuje polecenia rodzica: przysiady, skłony po gąbkę, przekładanie gąbki pod 

nogą, z ręki do ręki, układanie gąbki na stopie i podrzucanie jej, – podskoki obunóż z gąbką 

między kolanami, chód z gąbkami, w staniu rozkrocznym rzucanie gąbki między nogami w tył 

ponad siebie, wrzucanie gąbki do miski. 

„Układamy zabawki” – zabawa dydaktyczna – dziecko będzie grupowało swoje zabawki wg. 

rodzaju, np. „na dywanie  układamy lalki(samochody),  obok  maskotki...”. Dz. przeliczą 

zabawki , określą ich liczbę liczebnikiem głównym 1,2,3,, porządkowym pierwszy, drugi, 

trzeci.. 

 „Co możemy robić z mamą” – dziecko będzie losowało różne przedmioty, następnie będzie 

podawało swoje pomysły, co można z danym przedmiotem razem z rodzicami robić, pilot, 

piłka, łyżka, książką, garnek. (Z mamą możemy grać w piłkę. Z mamą możemy oglądać bajkę. 

Z mamą można gotować kompocik itp.) 

„Co słyszysz?”- zabawa słuchowa- Rodzic sylabizuje wyrazy: ma-ma, ta-ta- dziecko mówi jaki 

wyraz usłyszało. 

Globalne czytanie wyrazu: mama, tata. 

„Serduszko dla mamy” – zabawa grafomotoryczna, dziecko układa ze sznurowadła -sznurka  

kształt serca,  wodzi po nim palcem. 

 

 



 

 

 

„Malujemy gąbkami” – dla chętnych dzieci,  poprzez maczanie gąbki – patyczka 

higienicznego  w czerwonej farbie, zapełnianie konturu serca. Można też, pokolorować 

czerwoną kredką. Wyschnięte serduszko dziecko może wyciąć.   

Śpiewające Brzdące - Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA 

Wtorek  19.05.2020   

„Praczki”- zabawa rytmiczna z elementem pląsu. Aktywizowanie dziecka do wypowiedzi, 

kształcenie umiejętności logicznego dobierania słów, rozwijania  wyobraźni utrwalania lewej i 

prawej ręki.  Dziecko nazywa i rozpoznaje członków swojej rodziny, „bliższej” i „dalszej”, 

Kształci płynność ruchów całego ciała, wykonując układ ruchowy.  (IV 2, 5, 7, 8 ) 

Pomoce: dłonie dziecka wycięte z papieru, podpisane imieniem, kredki. 

„Rodzina”    Słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński słuchanie piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=iX8jUEQ488M 

Do ludzi możesz po rozum pójść  

Ale do mamy pójdziesz po serce   



 

 

Tata nauczy by nie podstawiać nóg,  

Dziadek nauczy, jak podawać ręce.   

Ref. Najlepsza drużyna  

 To moja rodzina.    

 Gdy będzie trzeba, obroni cię brat  

W rodzinie siła, każdy to powie 

 I jeszcze babcia, wie o tym świat  

Ostatni ratunek, nasze pogotowie.    

Kiedy kłopoty ogromne są 

 Gdy wątpliwości w głowie same  

Twoja rodzina i rodzinny dom 

 To wyspa odpowiedzi na pytań oceanie. 

„Moja rodzina” – zabawa dydaktyczna , wykorzystanie wiersza pt. „Rodzina” 

 Bożena Forma, zrozumienie pojęcia rodzina, kształcenie więzi między jej członkami. 

Słuchanie wiersza „Rodzina” 

Moja rodzina 

to ja, mama, tata. 

Mam też siostrę Alę 

i młodszego brata. 

Siostra jest wysoka, 

czarne włosy ma, 

a braciszek mały  

skończył latka dwa. 

Wspólne zabawy, 

wspólne spacery. 

Zimą na narty 

latem rowery. 

Czas wolny zawsze  

razem spędzamy, 

bardzo się mocno 

wszyscy kochamy. 

Rozmowa na temat wiersza. 

• O czym był utwór? 

• co to znaczy "rodzina"? 

•  z ilu osób składa się twoja rodzina? 

•  jakie imiona noszą twoi rodzice, dziadkowie? 

• dzielenie wyrazów na sylaby "ma-ma", "ta-ta", "brat", „siostra” itp. 



 

 

 

Zabawa słowna – „Kończenie zdania”- kształcenie kompetencji językowej. 

Mama i tata to twoi... (rodzice) 

Problem to niezwykle łatwy: kim jest dla ciebie tata twojego taty? (dziadek) 

Jak nazywamy mamę twojego taty? (babcia) 

Zagadka to trudna - ale my odpowiedź znany - kim jest dla mnie mama mojej mamy ? 

(babcia) 

Zabawa ruchowa "Halo mamusia" 

Dziecko porusza  się zgodnie z rytmem wystukiwanym na bębenku. Na hasło "jeden" - 

naśladują rozmowę przez telefon, mówiąc "halo mamusia"; "dwa" - wykonują ukłon, mówiąc 

"dzień dobry dziadziusiu" 

„Praczki” - zapraszamy dziecko do zabawy –pląsu , sugerując ,że można pomagać wszystkim 

członkom rodziny  

Praczki ttps://www.youtube.com/watch?v=IPFcOOG7W3M 

Dziecko pokazuje najpierw lewą, potem prawą rękę, następnie pokazuje czynności, o 

których jest piosenka. 

 „Praczki” Tekst piosenki 

Tu lewą mam rączkę, a tu prawą mam,      wyciągamy do przodu najpierw lewą, potem prawą rękę 

jak praczki pracują pokażę ja wam: 

Tak piorą, tak piorą 

przez cały boży dzień. (2x)                            pocieramy piąstką o piąstkę  

Wieszają, wieszają                                           wspinamy się na palce i wyciągamy ręce wysoko do góry 

przez cały boży dzień. (2x) 

Maglują, maglują                                             naśladujemy kręcenie korbą 

przez cały boży dzień. (2x) 

Prasują, prasują                                              naśladujemy prasowanie  

przez cały boży dzień. (2x)  

„Jak pomagam”- wypowiedzi dziecka w jaki sposób mogą pomóc w domu. 

„Moja pomocna dłoń”- rodzic pomaga dziecku odrysować dłonie i wyciąć. Dziecko ozdabia „dłonie” 

wg własnej inwencji, można nakleić imię na dłoniach lub napisać imię dziecka. 

Umawiamy się z dzieckiem „Dłoń ” – będzie symbolem, że oczekujemy pomocy od dziecka w 

codziennych czynnościach w domu można je ustalić, np. wieszając kartkę w widocznym miejscu- 

„Zadania na dziś” i odpowiednim symbolem zaznaczyć czynność – obok przyczepić dłoń lub dłonie, 

jeżeli jest rodzeństwo ;  

„Szukamy swojej rodziny” – dz. spaceruje po dywanie,  na mocne uderzenie w bębenek zatrzymuje 

się przy mamie, mówiąc rytmicznie ma-mu-sia, ma-mu-nia. (dziecko może rytmicznie wyklaskiwać 

wyrazy) 

Piosenka o sprzątaniu domu 🏡 - Mała Orkiestra Dni Naszych 

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

 



 

 

Środa  20.05.2020 

„Słoneczne zawody”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych ogólnorozwojowych, metoda stacyjna. 

Dziecko doskonali sprawność ruchową, sprawnie się porusza .  Ob. I 1, 5, Ob. I 7, IV 7. 

Przybory potrzebne do zajęcia: 2 woreczki gimnastyczne lub 2 paczuszki chusteczek 

higienicznych, szaliczek . 

Zabawa przy piosenkach:   

• „Skaczemy , biegniemy”- dziecko naśladuje 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=skaczemy+bniegniemy+yutobe 

• „Głowa, ramiona, kolana, pięty”   - dziecko  naśladuje 

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

Zapraszamy do ćwiczeń gimnastycznych 

1. „Słoneczko  świeci ” –marsz po sali na palcach z rękami w górze i ruchami obrotowymi dłoni. 

2. „Słoneczko wschodzi i zachodzi” – zabawa z elementem czworakowania. Dziecko  chodzi 

na czworakach  

 3. „Słonko w okienku” –dziecko splata na dole ręce tworząc okienko, na  umówiony sygnał 

przechodzi przez okienko. Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy 

4. „Ubieramy się na spacer” –dziecko bierze szarfę lub szalik , połączony ; , wchodzi w nią 

stopami i wciągają w górę aż do momentu zdjęcia przez głowę. Następnie szarfa jest 

przekładana od góry i do dołu. 

5. „Słonko się chowa” – dziecko zwija stopami szarfę, zginając palce tak, by nie było jej widać. 

6. „Słońce wysoko” –dziecko maszeruje, unosząc wysoko kolana. Rodzic stoi, trzymając w 

uniesionej ręce koniec szalika lub szarfy. Dziecko kolejno wyskakując obunóź stara się złapać 

wiszący koniec szarfy i maszeruje dalej. 

Zachęcam do wspólnych rodzinnych ćwiczeń! 

RÓWNOWAGA – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

 Witaminki – Śpiewające Brzdące https://www.youtube.com/watch?v=BFZ7oKmn7WQ 

„Zdrowa przekąska”. W miarę możliwości wykonujemy wspólnie z dzieckiem- zdrową 

przekąskę. Smacznego!!! Chleb z masłem z twarożkiem i z krojonymi warzywami. Może , być  

wersja bez serka. 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo


 

 

                     

 

Czwartek  21.05.2020 

„Jak nasza mama zreperowała księżyc.”- wierszowana bajka dla dzieci w oparciu o utwór J. 

Papuzińskiej. Dziecko rozwija umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na podany 

temat. Dziecko uważnie słucha utworu literackiego, aktywizuje logiczne myślenie przez 

udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu. Potrafi wskazać fantastyczne wątki.  

(  ob. I 1,  II 3, 9, ob. III 2 IV 1, 4, 5,2,10, 18) 

Potrzebne będzie : sylweta księżyca pocięta na 6 kawałków, czysta kartka, klej, kredki do 

ćwiczenia graficznego.  

  

  

 

Można posłuchać  bajki „Jak nasza mama zreperowała księżyc”  

https://www.youtube.com/watch?v=afs_YiJ0iiQ 

Pewnej ciepłej letniej nocy 

mama zasnąć nie umiała 



 

 

a że jej się pić zachciało 

przez to z łóżka wstać musiała 

Noc gwieździsta i pogodna 

księżyc mocno w oczy świeci 

zasłoni okno kotarą 

bo pobudzi śpiące dzieci 

Tam na dworze coś się dzieje 

ktoś płacze i lamentuje 

to pan księżyc miał wypadek 

i dlatego pochlipuje 

Czemu płaczesz mój księżycu 

jakie ku temu powody 

Miałem ci ja małą wpadkę 

urwałem kawałek brody 

kiedy zrobię się okrągły 

będę wyglądał szkaradnie 

jak nadgryziony rogalik 

a to już bardzo nieładnie - 

Mama na to - zejdź na balkon 

razem coś tu zaradzimy 

i połóż się na leżaku 

to leczenie ustalimy 

Najpierw jednak powiedz szczerze 

bo strasznie jestem ciekawa 

tu chodzi o twoje zdrowie 

a to podejrzana sprawa - 

Księżyc z wstydu aż się skurczył 

przełamie się prawdę powie 

pod warunkiem że nikt inny 



 

 

o tym fakcie się nie dowie 

Samotny poszedł na spacer 

pewna gwiazdka go skusiła 

kiedy oświetlił ją z góry 

cudnym blaskiem go olśniła 

Tak się zachwycił urodą 

że zahaczył o róg wieży 

połamał się poturbował 

teraz na leżaku leży 

Nasza mama pobłażliwa 

w mig to wszystko zrozumiała 

z ciasta rożek dokleiła 

tak księżyc zreperowała 

Rozmowa na temat treści utworu: Przykładowe pytania: 

• O czym jest ten wierszyk ? 

• Komu pomogła mama? 

• W jaki sposób mama pomogła księżycowi? 

• Jakie kształty ma księżyc?( do czego są podobne- koło, rogal) 

• Czy to była prawdziwa historia? ( fantastyczna) 

Zabawa ruchowa przy muzyce „ Dzień -noc” 

Dziecko spaceruje przy  muzyce, na sygnał „Dzień” – biega na sygnał „Noc”- siada po turecku 

kładzie głowę na rękach , udaje , że śpi- zamyka oczy. 

„Księżyc” – układanie obrazka z części  i naklejenie na kartkę- podział wyrazu księżyc na 

sylaby: księ-życ; przeliczenie sylab w wyrazie 

„Jaka jest nasza  mama?”- wypowiedź dziecka; 

„Za co kochamy  mamę?”- wypowiedź dziecka ; 

„Odgadnij co robi  mama? – rodzic naśladuje ruchem czynność, dziecko odgaduje, propozycje 

•Pierze, 

•Gotuje, 

•Sprząta, 

•Bawi się ze mną, 



 

 

•Robi zakupy, 

•Przytula mnie i całuje, 

•Czyta książeczki, 

•Prasuje 

„Niedokończone zdania” – zabawa gramatyczna, dziecko kończy zdanie 

•Moja mama ma na imię... 

•Moja mama jest... 

•Z mamą najbardziej lubię... 

•Gdy mama jest smutna, to ja... 

•W domu mama najczęściej... 

•Mama lubi najbardziej... 

•Mama najczęściej śmieje się, gdy... 

•Pomagam mamie w... 

•Mama jest zdenerwowana, gdy... 

•Chciałabym (chciałbym) ofiarować mojej mamie... 

„Moja mama” – dla chętnych 

Dziecko otrzymuje na kartonie narysowaną głowę. Zadanie dziecka  polega na uzupełnieniu 

brakujących elementów, tak aby powstał portret mamy: 

•Dorysowanie włosów, 

•Dorysowanie oczu ( w odpowiednim kolorze ), nosa, ust, uszu 

• Dorysowanie charakterystycznych elementów ( kolczyki, korale itp.) 

 



 

 

  

Śpiewające Brzdące - Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime  

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA 

Piątek 22.05.2020 

 „Ogród marzeń dla mamy”- malowane farbami plakatowymi. Uwrażliwienie dziecka na 

piękno przyrody. Dziecko doskonali technikę malowania, kształci umiejętność wypowiadania 

się w formie plastycznej. Dziecko wyrabia umiejętności okazywania najbliższym uczuć 

szacunku i miłości, kształci poczucie emocjonalne ze swoja rodziną. Rozwija wyobraźnię i 

twórczą inwencje.  (ob. III 2 , IV 2, 5, 815) 

Potrzebne materiały: 

• farby plakatowe- zielona może być wymieszana z solą, kartka , pędzel, podkładka ochronna 

, kubeczek z wodą, chusteczka higieniczna. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA


 

 

Słuchanie wiersza „Bukiet”- U. Smoczyńska  

W małym bukiecie majowe kwiatki, 

Zakwitły wczoraj na Święto Matki. 

Majowe kwiatki wstążką związane. 

Niech sto lat żyją Mamy kochane! 

Rozmowa nt. kwiatów 

• Wypowiedzi dzieci, skąd się biorą kwiaty, a potem bukiety. Można hodować kwiaty 

doniczkowe, kwiaty na rabatach w ogrodzie. 

• Kwiaciarnia jest miejscem, gdzie można kupić kwiaty . 

• Kwiaty rosną na łące. Należy podkreślić, że nie należy bezcelowo zrywać kwiatów. 

„Ogród marzeń dla mamy”- zapoznanie z tematem i techniką pracy 

• Wypowiedzi dziecka nt. kwiatów jakie lubią ich mamy, dokonanie analizy i syntezy 

sylabowej nazw kwiatów.  

• Nazwanie kolorów farb zgromadzonych na stoliku, przypomnienie o zachowaniu ładu 

i porządku na miejscu pracy. 

Sprzątniecie stanowiska pracy.  

Omówienie wykonanej pracy, wypowiedzi dziecka. Odłożenie pracy do wyschnięcia.   

 Słodka mama Słuchanie piosenki  https://www.youtube.com/watch?v=akDS4bRLGqE 

Życzę wspaniałych wspólnie spędzonych chwil. 



 

 

 

 


