
 

GRUPA IV 

I Tematyka kompleksowa: ,, Dbamy o naszą planetę” 

II Tematyka kompleksowa: ,, Najlepiej jest z rodziną…” 

 Poniedziałek  18. 05. 20 r.  

21. ,, Moja rodzina”- rozmowa kierowana  z dzieckiem 

Dziecko: poszerza słownik czynny,  doskonali umiejętności posługiwania się w zabawie 

zwrotami z języka angielskiego 

Rodzic prezentuje dziecku zdjęcia rodzinne i prowadzi z nim rozmowę:  Kto jest na tej 

fotografii? Kim jest dla ciebie mama mamy i mama taty?  Kim jest dla ciebie tata mamy , tata 

taty? Kim ty jesteś dla nich? Kim jest dla ciebie siostra mamy i siostra taty?  Kim jest dla 

ciebie brat mamy, brat taty? Jak najczęściej spędzamy wspólnie czas? Co lubimy wspólnie 

robić? Jaki jest podział obowiązków w rodzinie?  

Następnie zachęcamy dziecko do wypowiedzi na temat struktury rodziny: Z ilu osób składa 

się twoja rodzina , policz je ? Jak mają na imię babcie , a jak dziadkowie? Ile dzieci maja twoi 

rodzice? Wymień i policz. Powiedz jak mają na imię siostry , a jak bracia? 

Nadal oglądamy rodzinne fotografie, dziecko wskazuje osobę i nazywa ją w języku 

angielskim: mama- mother, tata- father, babcia- grandmother, dziadek- grandfather, ciocia- 

aunt, wujek- uncle, siostra- sister, brat- brother, rodzeństwo- siblings.  

Zabawa słuchowa - ,, Co słychać w domu?”- wspólne wsłuchiwanie się w odgłosy i 

prawidłowe nazywanie np. szum pralki, gotująca się woda- gwizdek itd. 

22. Rysowanie kredkami i mazakami na temat ,, Moja rodzina” 

Dziecko:  potrafi narysować pełne postacie ludzkie, zwraca uwagę na szczegóły twarzy, 

ubioru , potrafi różnicować wysokość,  wymienia członków rodziny. 

Dziecko rysuje po kolei wszystkich członków rodziny, rysuje prawidłowy kolor włosów, oczu, 

dorysowuje okulary, kolczyki i ulubiony sposób ubierania się. Wszystkie elementy mają być 

pokolorowane. Następnie dziecko podpisuje : mama, tata, siostra- Ola, brat – Bartek. Jeżeli 

dziecku nie wychodzi, rodzic pisze , dziecko głoskuje. Dzieci wiedzą , ze wszystkie nazwy 

własne piszemy wielką literą. 

Wtorek 19. 05. 20r. 

23. ,, Moja mama”- rozmowa kierowana. 



Dziecko: poszerza słownik czynny o skojarzenia ze słowem ,, mama”, doskonali  umiejętności 

wypowiadania się na określony temat, ćwiczy umiejętności rozpoznawania liter 

• ,, Jaka jest moja mama”?-  zadaniem dziecka jest opisanie mamy jednym zdaniem. 

Następnie dziecko przelicza słowa w wypowiedzianym zdaniu. Zabawę oczywiście 

można kilkakrotnie powtórzyć ,włączyć rodzeństwo. 

 * ,, Kolory mojej mamy” – przygotować kilka kolorowych kartek z bloku Zabawa polega na 

tym , aby dziecko stanęło na konkretnym kolorze , gdy rodzic mówi: 

- podoba się mamie, 

- przypomina ulubioną sukienkę mamy,  

- pasuje do koloru oczu mamy,  

- przypomina kapelusz mamy,  

- nie pasuje do mamy. 

Można posłuchać uzasadnienia z ust dziecka. 

• Dziecko z literek alfabetu ( wyszukuje i układa) układa wyraz ,, mama” i układa zdania 

z tym wyrazem. Włączyć rodzeństwo, zdania maja być poprawne pod względem 

gramatycznym. 

24. ,, Piosenki dla mamy”- szukanie na YouTube piosenki , której dziecko nauczy się na 

Dzień Mamy. 

Prośba do tatusiów , aby wysłuchali kilku piosenek i pomogli dzieciom je przygotować, 

np., akompaniować własnoręcznie wykonanymi instrumentami perkusyjnymi , ruch do 

treści piosenki. Utrwalać słowa piosenki. 

Środa 20. 05. 20r. 

Dziecko: posługuje się liczebnikami porządkowymi, rozwija motorykę małą oraz 

koordynację wzrokowo- ruchową 

25.,, Serduszka dla mamy”- zabawa matematyczna 

Proszę o przygotowanie karteczek z kropkami od 0 do 10 i szablonu serduszka oraz 

czerwonego papieru. 

Rozkładamy karteczki ( nie musi być po kolei). Dziecko odrysowuje serduszka i wycina je. 

Układa tyle , ile jest kropek na kartce. Przelicza je liczebnikami głównymi i porządkowymi. 

Po zakończonej zabawie zbieramy wszystkie serduszka , bo jeszcze się przydadzą 

dzieciom później. 



26. Zabawy ruchowe z ubiegłego tygodnia. Można włączyć inne wg własnego pomysłu. 

Czwartek 21. 05. 20 r. 

26. ,, Mój tata” – rozmowa z dzieckiem na temat taty , inspirowana treścią wiersza 

Dziecko: rozwija umiejętności uważnego słuchania utworu,  rozumie jego treść, poszerza 

słownik czynny o skojarzenia ze słowem tata 

,, Mój tato” B. Forma 

Chodzimy z tatą na długie spacery 

mamy wspaniałe dwa górskie rowery. 

Po parku na nich często jeździmy 

i nigdy razem się nie nudzimy. 

Gdy mroźna zima nagle przybywa 

i ciepłym szalem wszystko okrywa, 

bierzemy narty i śnieżne szlaki 

wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki. 

Często chodzimy razem do kina, 

lubimy obaj , gdy dzień się zaczyna. 

Takiego mieć tatę to wielkie szczęście 

- życzeń mu składam dziś jak  najwięcej. 

Po wysłuchaniu wiersza prosimy dziecko, aby odpowiedziało na pytania: Jak ma na imie 

twój tata? Jak wygląda twój tata? Jaki jest? Co wspólnie robicie? Kim jest z zawodu twój 

tata? Jakie ma hobby? 

• Zabawa ,, Gdzie pracuje mój tata? – zabawa słownikowa  

Dziecko wie , co robi jego tata np. pracuje w biurze , dziecko szuka słów związanych  z 

wykonywaną pracą : komputer, biurko, drukarka, kartki papieru, długopis, pisanie, 

liczenie itp. Można rozmawiać w ten sposób o innych zawodach wykonywanych np. przez 

wujka czy dziadka. 

27. ,, Tata czarodziej” – słuchanie piosenki, nauka refrenu na pamięć 

Dziecko: rozwija słuch fonematyczny, pamięć słuchową, wypowiada się nt. piosenki 



Dziecko utrwala piosenkę o mamie ( wyszukana i wybraną), własny akompaniament 

Słucha piosenki , rozmawia z rodzicem o jej charakterze . Uczy się refrenu poprzez 

powtarzanie treści: 

Ref. Mój tata jest czarodziejem, 

bo kiedy on się śmieje, 

znikają chmury, ucieka deszcz. 

Wychodzi słońce… 

Świat piękny jest! 

Piątek  22. 05. 20 r. 

28. ,, Mój tata w pracy”- twórcza praca plastyczna 

Dziecko: rozwija motorykę małą, prawidłowy chwyt pisarski, koordynację wzrokowo- 

ruchową 

Praca plastyczna wykonana dowolną techniką plastyczną. Dziecko przedstawia swojego 

tatę w pracy. Następnie opowiada o swoim rysunku ( każda praca jest bardzo ważna dla 

społeczeństwa) Na koniec podpisuje pracę MÓJ TATA. 

29. Zabawy ruchowe – utrwalanie i dokładne wykonywanie ( zestaw obowiązuje 2 

tygodnie) 

Wspólna zabawa na świeżym powietrzu , wykorzystując np. skakankę 

Życzę wielu pięknych , wspólnych chwil spędzonych razem . 

 

 

 

 


