
18.05. - 22.05.2020 

 

                            ZADANIA I ZABAWY DLA DZIECI Z GRUPY SMERFY 

 

18.05.2020 (poniedziałek) 

1.   Słuchanie wiersza „Weźcie  mnie za ręce” Małgorzaty Wiśniewskiej. 

 „Weźcie mnie za ręce”. 

Z noskiem spłaszczonym na szybie, 

z maleoką łezką w oku, 

czekam w ciemnośd wpatrzony, 

aż wyłonicie się z mroku. 

Każde z Was jest połówką 

jabłuszka rumianego, 

gdy razem jesteście w domu, 

to latem pachnie, dlatego. 

W pośpiechu, wśród obowiązków, 

tak często się mijamy. 

Wieczorem czekam stęskniony 

na powrót taty i mamy. 

Mamo i Tato, weźcie mnie za ręce. 

Kochajcie mnie mocno, 

ja nie chcę niczego więcej. 

                                   



Rozmowa na temat wiersza: 

- o czym opowiadał wiersz? 

- dlaczego lubicie gdy tata i mama są w domu? 

- co możecie wspólnie robid? 

- czy wiecie kto będzie miał niedługo swoje święto? 

2. Zabawa ruchowa: „ Pieczenie ciasta”.  Zabawa ilustrowana ruchem przy muzyce (utwór 

Kuchen - Klanza) Gotowanie i pieczenie w domu. Lewą ręką trzymamy miskę z ciastem, a 

prawą ręką ucieramy ciasto. Otrzepujemy ręce z mąki. Zaczynamy wybijad jajka: 

(powtarzamy kilka razy) - prawą ręką sięgamy za lewe ramię – bierzemy jajko - rozbijamy je o 

ramię – mówimy „puk” - wlewamy do miski – mówimy „chlup” 

- wyrzucamy skorupki lewą ręką za prawe ramię – mówimy „siup” Ugniatamy ciasto, 

wyrabiamy. Rozwałkowujemy ciasto przed sobą obiema rękami. Ozdabianie ciasta kremem – 

składamy dłonie w piąstki, jedna na drugą, a palce rąk energicznie otwieramy. Posypujemy 

ciasto bakaliami. Częstujemy osoby siedzące po prawej i po lewej stronie. Możemy 

wykorzystad prawdziwe ciasto lub ciasteczka 

https://www.youtube.com/watch?v=JbQFBE6_iOY 

 

19.05.2020 (wtorek) 

1.  Zabawy matematyczne: „Matematyczna błyskotliwa wrona”, „Wstająca liczba”. 

„Matematyczna błyskotliwa wrona” 

Rodzice z dziedmi siedzą w kole. Na środku leży pudełko z kilkoma przedmiotami. Następnie 

wybieramy jedno dziecko, które staje się wroną. Wrona chodzi wokół pozostałych, mówiąc 

wierszyk: „Chodzi sobie wrona, wrona bez ogona, bystrym okiem zerka, co zabrad z 

pudełka”. Wszyscy zasłaniają oczy, wrona zabiera przedmiot lub kilka przedmiotów z pudełka 

i wskazuje jedną osobę i mówi takie zdanie: „Powiedz, np. Kasiu, powiedz mi, ile rzeczy zabrała 

wrona Ci?”. Wybrane przez wronę dziecko, odpowiada, czego brakuje w pudełku. 

„Wstająca liczba” 

Dzieci siedzą w kole i każde z nich otrzymuje małe przedmioty. Rozdajemy 1,2,3, itd. 

przedmiotów. Mówimy liczbę  – np. 3 i mają szybko wstad te dzieci, które mają 3 przedmioty. 

Otwierają dłoo i sprawdzamy. I podajemy kolejna liczbę itd. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JbQFBE6_iOY


2. Rysowanie kredkami na temat: „ Jak narysowad kwiatek dla mamy? ”. 

To bardzo prosta instrukcja - rysowanie kwiatka zaczynamy od narysowania jego środka wraz 

z płatkami. Kolejnym elementem rysunku jest narysowanie jego łodygi z listkami. 

Narysuj koło, które będzie środkiem kwiatka i odchodzące od niego promieniście płatki. 

 

Teraz czas na dorysowanie podłużnej łodygi i dwóch listków przylegających do niej. 



 

Kwiatek prawie gotowy, ale teraz najważniejsza rzecz – jego pokolorowanie, dopiero teraz 

rozkwitnie pełnym pięknem. 

https://mamotoja.pl/dlaczego-warto-zachecac-dziecko-do-kolorowania-wideo,gry-i-zabawy-film,1246,r22p1.html


 

 

 



20.05.2020 (środa) 

     1. Słuchanie piosenki: „ Kwiatek dla mamy”. 

„Kwiatek dla mamy”. 

 

Kwiatka trzypłatka dziś narysuję sama, 

a potem dostanie go moja droga mama. 

Ref. Mamo, mamo, mamo, mamo 

mamo, mamo, mamo, posłuchaj mnie 

Mamo, mamo, mamo ja kocham cię. 

Kwiatków trzypłatków bukiecik już gotowy, 

gdy kartka się pognie, to narysuję nowy. 

 Kwiatek dla mamy.mp3 (Chomikuj) 

 2 .Rodzinna pantomima. 

Rodzinna pantomima - wykorzystanie techniki twórczego myślenia „język ciała”. Dzieci 

przedstawiają ruchem zawody swoich rodziców, mamy i taty. Pozostali z  rodziny odgadują, 

co to za zawód. 

 

 

 



 

21.05.2020 (czwartek) 

      1. „Laurka na Dzieo Mamy i Taty” – praca plastyczna. 

 Kwiatek z rączek i stóp dla mamy (wykonujemy z tatą lub babcią) 

Z zielonego bristolu wytnij kontur stóp (liście) i długi prostokąt (łodyga). Z kolorowego 
bristolu wytnij 6 konturów rąk (płatki) i kółeczko (środek kwiatka). Wokół szczytu 
prostokąta przyklej najpierw płatki (tak, aby jedna łapka nachodziła na drugą), a na 
ich środek przyklej kółko. Do dolnej części łodygi doklej liście (jedną stopkę przyklej 
na zewnątrz, a drugą od spodu prostokąta). Na listku napisz życzenia, a do środka 
kwiatka przyklej swoje zdjęcie. Gotowe! 
 

 
 

  Laurka - serce z guzików dla taty (wykonujemy z mamą) 

Z  kolorowego papieru technicznego wytnij symetryczne serce, a potem przyklej do 
niego różnego rodzaje guziki (kolorowe). Najlepiej zrobid to mocnym klejem, 
wyklejając naprzemiennie od brzegów do środka. 
 

 
 

22.05.2020 (piątek) 

    1. Zabawa ruchowa ze śpiewem – Stary Abraham . 



 Stary Abraham miał siedmiu synów. Siedmiu synów miał stary Abraham. A oni siedli i nic nie jedli, 
tylko śpiewali sobie tak: prawa ręka (potrząsamy przed sobą prawą ręką) Śpiewamy od początku 
piosenkę, powtarzamy słowa i ruch: prawa ręka, dodajemy lewa ręka, potrząsamy lewą ręką. Kolejny 
raz śpiewamy piosenkę cały czas potrząsając już obiema rękami. Po kolei za każdym razem dodajemy 
kolejne części ciała: prawa noga (potrząsamy prawą i lewą ręką oraz prawą nogą) lewa noga 
(potrząsamy obiema rękoma, skaczemy na obydwu nogach) prawe ramię, lewe ramię, głowa. 

2.  Rodzinna gimnastyka – zabawa ruchowa.  Rodzic kieruje klaśnięciami: nad głową, przed 
brzuchem, z prawej strony, z lewej strony, za plecami, pod lewym kolanem, pod prawym kolanem itd. 

 

2.  Swobodne wypowiedzi dzieci na temat rodziny 

 

 - Jakie znaczenie ma dla nas rodzina? 

 - Co każdy z nas może zrobid, aby w rodzinie była radośd? 

- Co przygotujecie dla rodziców z okazji Dnia Mamy i Taty? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dla chętnych: 

 



 

Rysowane wierszyki: https://www.youtube.com/watch?v=q1DFZOEADA4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q1DFZOEADA4


 

 

 



 

 


