
Czwartek 28.05.2020 

Temat kompleksowy: Nasi kochani rodzice 

Temat dnia: Zabawy z rodzicami 

Dzień dobry! 

Dziś mamy czwartek czyli który dzień tygodnia? Tak macie rację- to 

czwarty dzień tygodnia. Przypomnijcie sobie nazwy dni tygodnia. Przy nazwie 

macie cyfrę oznaczającą, który to dzień w kolejności i kropki- policzcie je i 

zobaczcie czy nie zrobiłam pomyłki.  
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Dziś pora na zabawy z naszymi rodzicami. Myślę, że nie będzie trzeba ich do 

tego namawiać, na pewno chętnie się z Wami pobawią.  

Zaczynamy.  

  

1. Słuchanie opowiadania- "Wróżka  Weronika" - I. Landau 

W dzisiejszym opowiadaniu przeniesiecie się na chwilę w świat 

nierealny, fantastyczny czyli taki, który nie dzieje się naprawdę, coś co 

nie może się wydarzyć. Posłuchajcie opowiadania, które przeczytają Wam 

rodzice.  ZACZYNAMY.  

 



„ Mama zmieniła pracę i od razu zaprzyjaźniła się z taką jedną Weroniką. 

 - Pani Wera przyjdzie dzisiaj na kolację - powiedziała chyba mniej więcej po 

tygodniu – Bądź bardzo, ale to bardzo grzeczny, a ty Leonie, nie pal papierosów 

w pokoju, bo ona nie znosi dymu. A jakbyś, Alinko chciała siusiu, to powiedz 

mi na ucho, a nie krzycz na cały głos. 

-A dlaczego?- zapytała moja mała siostrzyczka. 

-Bo  nie wypada. 

-Cio? 

Ale mama nie wytłumaczyła tej sprawy Alusi, bo właśnie zadźwięczał dzwonek. 

Przyszła pani Weronika i przyniosła dla nas samochodzik, a  dla rodziców 

kwiaty: 

-Ależ po co...-zaczęła mama, ale pani Weronika powiedziała "daj spokój" 

i dorośli usiedli do stołu, a my poszliśmy z samochodzikiem do małego pokoju 

i ... nie uwierzycie. Z autka zaczął wyłazić bardzo gruby kierowca. 

- Takie fotele teraz robią - burknął - że nóg nie można wyciągnąć. Wyłaźcie 

jesteśmy na miejscu! - zawołał i otworzył  drugie  drzwi. Wysiadła z nich jakaś 

pani i dwoje dzieci, a za nimi wyskoczył pies. 

Chyba kundel, ale bardzo ładny. Pani rozłożyła na moim zielonym dywaniku 

kocyk, a potem zaczęła wyjmować z koszyka jedzenie. 

-Tu macie poziomki- powiedziała -kanapki, klopsa na zimno, lody. 

- Też na zimno? -zapytały dzieci. 

- Też. tu jest sok z jabłek, a tu... 

 Powiem wam szczerze, że oczy nam wychodziły z orbit. Rodzinka z auta jakby 

w ogóle nas nie widziała, ale zachowywali się wszyscy jak na pikniku... 

 - A gdzie jezioro?- zapytała ta pani męża z wyraźną pretensją w głosie.  

-Zapewniali mnie -odpowiedział gruby pan- że tu jest. I zaczął szukać w pokoju. 

A trzeba wam wiedzieć, że z naszego kaloryfera trochę kapie i na razie 

mama postawiła pod nim puste plastikowe pudełko. Kierowca akurat je znalazł  

i zawołał: 



- Jest! Zobacz!  Nawet jest ciepła woda!  

Cała rodzinka, łącznie z psem, z piskiem i krzykiem zdjęła ubrania i zaczęła 

pluskać się w pudełku. A potem wszyscy, otrząsając się i parskając...wrócili 

na kocyk, wytarli się i zaczęli zbierać manatki.  

- Szybko do domu, słońce już zachodzi - powiedział gruby pan, bo właśnie 

przepaliła się żarówka, więc zrobiło się ciemniej. 

 - Wsiadać, wsiadać -poganiał grubas rodzinę, a kiedy wszyscy już byli 

w środku i zatrzasnęli drzwiczki, do pokoju weszła mama. 

-Coś okropnego - powiedziała- Nie można was na chwilę zostawić samych. 

Zobacz, jak tu wygląda: na dywanie okruszki, woda nachlapana po całym 

pokoju... 

Pani Weronika też stała w drzwiach pokoju. Uśmiechnęła się jakoś dziwnie. 

- Nie gniewaj się na dzieci - poprosiła - to nie ich wina...I poszła. A ja 

postawiłem samochodzik na najniższej półce z zabawkami, żeby ktoś, kto może 

z niego wysiądzie, nie spadł i nie potłukł się. I długo nie mogłem zasnąć, 

bo zastanawiałem się, czy w takim  zwyczajnym biurze, w jakim pracuje moja 

mama, może pracować także Dobra Wróżka. Chyba tak, bo właściwie dlaczego 

miałoby to być niemożliwe, skoro dobre wróżki mogą zjawiać się wszędzie.” 

 

Rozmowa na temat opowiadania. 

- Co niezwykłego wydarzyło się w domu chłopca? 

- Jakie wydarzenie było fantastyczne czyli niemożliwe, te które nie może 

wydarzyć się? A jakie rzeczywiste?  

-W jaki sposób czas wolny spędzała rodzina, która wysiadła z samochodu? 

-Jak wy spędzacie czas wolny z rodzicami? 

-Co sprawia wam przyjemność? Jakie chwile chcielibyście zapamiętać? 

 

 

 



Czas wolny z rodzicami: 

 



 

 

 



 

Popatrzcie na obrazki i porozmawiajcie z rodzicami czy spędzacie czas 

podobnie jak rodziny na zdjęciach czy macie inne pomysły na spędzanie 

wolnego czasu? 

 

2. Zabawy naszych rodziców  

Pokażę Wam teraz jak bawili się Wasi rodzice. Jestem pewna, że z 

przyjemnością Wam pokażą  na czym te zabawy polegały.  

 

• Gra w gumę  

 

 

 



• Gra w kapsle 

 

• Gra w klasy 

 

 

 

 



• Gra w dwa ognie 

 

• Zabawy na trzepaku 

 

 

 

 

 

 

 



• Zabawa  w ciuciubabkę 

 

 

Poproście rodziców, żeby pokazali Wam choć niektóre z tych zabaw, 

które Wam pokazałam. A może rodzice pamiętają jeszcze inne zabawy? Może 

kiedy spotkamy się w przedszkolu zamienimy się na moment miejscami i to wy 

nauczycie swoją Panią, kolegów i koleżanki jakieś ciekawej zabawy z młodości 

Waszych rodziców. Już nie mogę się tego doczekać.☺  

 

3. Zabawy z mamą i tatą. Zajęcie ruchowe Metodą Ruchu Rozwijającego 

Sherborne. 

 

Teraz czas na zabawy z naszymi rodzicami. W przedszkolu często bawimy 

się w te zabawy, w naszych grupach. Dziś pokażcie je swoim rodzicom.  

 

• „Przywitamy się plecami” – rodzice i dzieci siadają plecami do siebie i 

lekkim dotknięciem „witają się” plecami. 



• „Naciąganie na plecy” – rodzice i dzieci nadal siedzą tyłem do siebie, 

chwytają się pod łokcie, rodzice naciągają dzieci na swoje plecy. 

• „Domki” – dorośli wykonują klęk podparty głowami do środka koła, 

dzieci przechodzą pod „domkami”. 

• „Lustro” – siad naprzeciw partnera, który jest lustrzanym odbiciem 

wykonywanych czynności np. mycie zębów, czesanie się, oblizywanie, 

wycieranie... 

• „Relaks w foteliku” – dziecko siedzi pomiędzy nogami dorosłego, jest 

obejmowane przez niego rękami, kołysane. 

4. Zabawa „Czarujemy” 

Dzieci wyobrażają sobie, że trzymają różdżkę w ręce, i wymyślają 

czarodziejskie zaklęcie, które przenosi je w wybrane przez nich miejsce. 

Dziecko opowiada, gdzie się przeniosło i co robi tam ze swoimi 

rodzicami. Później czarować może mama i tata.  

5. Bajka 

Na miłe zakończenie naszych dzisiejszych zajęć możecie wraz z całą 

rodziną obejrzeć bajkę o szczęśliwej rodzinie Treflików. 

https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA 

 

Pozdrawiam, 

Pani Ania 

 

6. Karty pracy dla chętnych 

 

https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA


 



 

 

 



 


