
Data: 29.05.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Świętujemy Dzień Mamy i Taty! 

Temat dnia: Zabawy z Rodzicami 

 

Dzień dobry kochani! 

 

Dzisiaj jest już piątek. Jutro (czyli w sobotę) i pojutrze (w niedzielę) 

będziecie mogli odpocząć od zajęć. Ale teraz zabieramy się do pracy 😊  

Chciałabym żebyście wspólnie z rodzicami powtórzyli nazwy dni tygodnia. 

Uwaga! Zaczynamy! 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rodzice mogą Wam wyciąć obrazki ze zwierzętami i nakleić na tekturę. Bawiąc 

się obrazkami, będziecie utrwalać nazwy dni tygodnia. No chyba, że niektóre 

bystrzaki doskonale sobie z tym radzą 😊  Jeśli tak, to brawo! 

Dzisiaj już kończymy tematykę o Rodzinie, dlatego przygotowałam dla Was 

trochę wspólnych zabaw z rodzicami.  

 

 

 

 



1.  Planszówka Kowalskich 

Na dużym kartonie narysujcie węża lub dżdżownicę. Podzielcie planszę na 

małe kawałki i ustalcie, co stanie się z graczem, gdy trafi na dane pole. Zadania 

mogą być miłe (dostanie całus od mamy), trudne (zje plasterek cytryny) lub 

śmieszne (będzie udawał na dywanie płynącą rybkę). Po ustaleniu zasad czas 

na poważną grę. Ważne, by wszyscy członkowie rodziny wykonywali zadania 

solidnie – dzięki temu dziecko uczy się, że rodzice poważnie traktują reguły, 

a ono jest dla nich prawdziwym partnerem do gry. 

2. Zrobieni w domowego balona.  

Do nogi każdej osoby przywiążcie na niezbyt długiej nitce nadmuchany 

balonik. Gra polega na tym, żeby zdeptać balony przeciwników, ale też 

oszczędzić własny. Zadbajcie o wolną przestrzeń, a świetny ubaw 

gwarantowany! 

3. Co tu się zmieniło.  

Znacie wasze mieszkanie, ale czy pamiętacie, gdzie co w nim się znajduje? 

Jedna osoba wychodzi z pokoju, a reszta coś zmienia (chowa wazon, zdejmuje 

obraz) i zaprasza wygnańca z powrotem. Czy odgadnie, co się zmieniło? 

Malec w czasie tej zabawy będzie ćwiczył spostrzegawczość. 

4. Godni zaufania.  

Zawiążcie dziecku oczy szalikiem i oprowadźcie je po domu (w ciepłe dni ta 

zabawa świetnie sprawdza się na dworze). Niech dotyka rękami ścian, 

przedmiotów, zgaduje, w którym jest pokoju. Potem zamiana ról – dorosły 

zawiązuje sobie oczy i pozwala się prowadzić dziecku. Nie obawiajcie się, 

maluchy bardzo poważnie podchodzą do tego zadania. To świetna nauka 

odpowiedzialności za drugą osobę. 

5. Pokaz mody w przedpokoju.  

W czasie porządków pozwólcie rzeczom skazanym na śmietnik jeszcze raz 

zabłysnąć. Tata może wskoczyć w suknię mamy, mama – ubrać męską 

marynarkę, a maluch – włożyć poważny kapelusz 😊  

Zdjęcia poprzebieranych maluchów oczywiście mile widziane (mail: 

fabianczyk.angelika@wp.pl ) 
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Przykłady zabaw sportowych : 

 Rzucanie piłeczek do kosza 

Pojedynek miedzy rodzicem a dzieckiem (trzy rzuty dla każdego). Zwycięzca 

otrzymuje naklejkę. 

 Koniki 

Rodzic wykonuje klęk podparty i bierze dziecko na barana i wozi je po pokoju. 

 Odklejanie od podłogi 

Rodzic leży przyklejony do podłogi, dziecko stara się go oderwać - zmiana ról. 

 Tor przeszkód 

Do jego wykonania wykorzystajcie to co macie w domu. Mogą to być wielkie 

kartony przez środek, których trzeba się przeczołgać, poduszki, po których trzeba 

skakać, butelki, które należy omijać czy krzesła, na które trzeba się wspinać!  

 Puzzle  

 

 

 



 Gry planszowe 

Na pewno macie w domu wiele gier planszowych. Zaproście swoich 

Rodziców do wspólnej zabawy.  

 

Dzisiaj to już wszystko. 

Życzę Wam udanego weekendu.  

W poniedziałek widzimy się ponownie! 

Ściskam,  

P. Angelika 

 

 

 


