
  Witajcie kochane 3 latki 

 

      W tym tygodniu realizujemy temat kompleksowy   

                  „Najważniejsza jest rodzina”. 

     Pamiętajcie , że już 26.05 obchodzimy „Dzień Matki”.    

Z tej okazji przygotowałam dla Was następujące propozycje. 

           https://youtu.be/9CAEhPUDlA4 

1. NAJWAŻNIEJSZA JEST RODZINA 

• „Czym jest Rodzina?’- oglądanie filmu edukacyjnegohttps://youtu.be/5Te9zDThQBA 

• „Moja Rodzina”- słuchanie wiersza- ZAŁ. NR 1 

• „Ubranie dla mamy i taty”-wykonanie karty pracy -połącz linią ubrania z  postacią mamy i taty ZAŁ. NR 2 
ZADANIE DODATKOWE z pomocą TATY ! 

• „SERCE”- wykonanie laurki dla mamy , wydzieranka z kolorowego papieru- ZAŁ. NR 3 

https://images.app.goo.gl/a6zcCJtqR6gTCVQ58- wyklej laurkę skrawkami kolorowego papieru. Staraj się 

wykonać pracę starannie. Pamiętaj, że to niespodzianka dla Twojej mamy 
A MOŻE MASZ INNY POMYSŁ NA LAURKĘ? 

2. JESTEŚ MAMO SKARBEM MYM 

UWAGA DZIECI! DZISIAJ NASZE MAMY OBCHODZĄ SWOJE ŚWIĘTO!! DLATEGO zaproś mamę przed ekran 

komputera lub telewizora , PRZYTUL  JĄ MOCNO i razem posłuchajcie życzeń dla MAMY 

https://youtu.be/ueZ1vWjjYTY. NA KONIEC PRZEŚLIJ MAMIE CAŁUSA I POWIEDZ KOCHAM CIE  

• „Rosną sobie kwiatki na łące”- utrwalenie piosenki – ilustracja ruchowa piosenki, występ dla mamy. 

https://youtu.be/9L4RS3kS9qc 

• „Prezent”- wykonanie karty pracy- wykonanie prezentu wg własnego pomysłu ZAŁ. NR 4 

• Podsumowanie: „Jaka jest Twoja mama?- oglądanie wywiadu z udziałem przedszkolaków- odpowiedz na 

pytania zawarte w wywiadzie. Poproś rodziców o przeczytanie pytań. https://youtu.be/s0BAU9cITQI 

• „Niespodzianki dla mamy”- wręczenie upominków dla mamy ZAŁ. NR 5A, 5B +laurka 

3.  MÓJ TATA JEST BOHATEREM 

• „Koszula dla Taty”- praca plastyczna- ozdób koszulę wg własnego pomysłu ZAŁ. NR 6 

•  „Narzędzia pracy taty”- ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej, połącz w pary narzędzia tego samego 

rodzaju ZAŁ. NR 7 

 

4. BO W RODZINIE SIŁA JEST 

Wprowadzenie: posłuchaj piosenkihttps://youtu.be/OpRTsApxNX0 

• Zestaw zabaw ruchowych - pobaw się razem z rodzicami, a przy okazji miło i aktywnie spędzaj z nimi czas. 

ZAŁ. NR 8 

• „Mama i tata „- słuchanie wiersza J. Koczanowskiejhttps://youtu.be/kacDeA0UeNI 

• „Rodzinna wyprawa”- wykonanie karty pracy- ćw. koordynacji wzrokowo-ruchowej ZAŁ. NR 9 

 

5. Z MOJĄ RODZINĄ LUBIĘ SPĘDZAĆ CZAS  

          „ Co można zrobić wspólnie z rodziną- pogadanka na podstawie filmu https://youtu.be/OWQBImdLoc8,  

               https://youtu.be/cTaaY_ZrmN8 

• „ Rodzina to skarb”- słuchanie wiersza. Uświadomienie wartości jaką jest Rodzina 

 https://youtu.be/7Zh-4tJw_rA. 

• „Co robię z mamą i tatą?”- wykonanie karty pracy- nazywanie czynności wykonywanych wraz z rodzicami 

ZAŁ. NR 10 

• „Szczęśliwa Rodzinka”- Rodzina Treflików- oglądanie bajki  https://youtu.be/58V52JdiwPA 

Propozycje dodatkowe: „Jak nasza mama zreperowała księżyc”- oglądanie bajki https://youtu.be/pzT7QEVBIaI 

DZIĘKUJĘ ZA ZAANGAŻOWANIE I GORĄCO POZDRAWIAM 

Pani Iwona 
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