
Data: 26.05.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Świętujemy Dzień Mamy i Dzień Taty 

Temat dnia: Dzień Mamy i Dzień Taty 

 

Dzień dobry kochani! 

Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Swoje święto mają wszystkie MAMY ! 

Z tej okazji kochanym Mamusiom życzymy : 

 pogody ducha 

 uśmiechu  

 pociechy ze swoich dzieci 

 wspólnych chwil w rodzinnym gronie 

 i radości z daru bycia mamą  😊 

 

A Wy kochane przedszkolaki teraz szybko przytulcie swoją Mamę, podziękujcie 

za wszystko co dla Was robi. Możecie zaśpiewać swoją ulubioną piosenkę lub 

powiedzieć wierszyk.   

W czerwcu swoje święto będą mieć Tatusiowe. Dlatego też szybko ich 

przytulamy i dziękujemy za to, że ciężko dla nas pracują i zawsze można na nich 

liczyć. Jeśli są w pracy- możecie wspólnie z mamą przygotować im pyszny obiad. 

Jak wiecie, co roku spotykaliśmy się w przedszkolu i wspólnie świętowaliśmy 

,,Dzień Mamy i Taty”. Niestety teraz nam się to nie uda. Ale mam nadzieję, że 

miło spędzicie ten czas w gronie najbliższych.  

Tymczasem zapraszam do zabaw ze mną 😊 

Zaczniemy od krótkiego wiersza, którego bardzo szybko możecie się nauczyć i 

zaprezentować swojej Mamie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spójrzcie na obrazek poniżej: 

 

 



 Powiedz, kto jest na obrazku? (Mama, tata, córka i 2 synów) 

 Ilu członków rodziny widzimy?(5) 

 Kto ma dwie kitki? (Dziewczynka/córka) 

 Ilu jest chłopców na obrazku? (3) 

 Ile jest dziewczynek? (2) 

 Jakiego koloru jest bluzka taty? (Niebieskiego) 

 Kto jest najwyższy? (Tata) 

 Kto jest najniższy? (Jeden z synów) 

 Co w uszach ma mama? (Kolczyki) 

 Jakiego koloru jest koszulka chłopca w brązowych spodniach? (Żółta) 

 

Pięknie odpowiedzieliście na wszystkie pytania!  

Teraz kilka zadań do wykonania. Zapraszam😊  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Przechodzimy do kolejnego zadania. 

Poniżej zamieszczone są 2 ilustracje (ilustracja mamy,rys.1 i ilustracja  taty,rys.2). 

Waszym zadaniem będzie przyporządkować ikony czynności (rys. 3) do osób, 

które są za nie odpowiedzialne (np. zna się na sporcie- kto? Tata). Kto ma 

możliwość, może wydrukować obrazki. Jeśli nie ma takiej możliwości, wystarczy 

odpowiedź ustna😊  

 



Rys.1

 



Rys.2

 

 



Rys.3  

 

Udało się ? 

 Oczywiście niektóre czynności mogą wykonywać i mama i tata😊 

Myślę, że z pomocą rodziców daliście sobie radę! 

 

Teraz się trochę poruszamy z Lulisią i z Lulitulisiami! 

Zaproście do zabawy Rodziców! 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc


Zmęczeni? Jeśli nie, to mam jeszcze jedno zadanie dla Was 😊  

Z okazji ,,Dnia Mamy i Taty” mama  upiekła babeczki: 

 

 

 Ile babeczek upiekła mama? (6) 

 Czy wszystkie babeczki są takie same? (Nie) 

 Czym się różnią? (Wyglądem. Jedna grupa babeczek przypomina 

biedronki, druga motylki) 

 Która babeczkę byś z chęcią spróbował?  

 

Jeżeli rodzice mają czas, możecie poprosić o wspólne przygotowanie muffinek. 

Chętnie zobaczę zdjęcia wykonanych przez Was babeczek, które można wysłać 

na maila: fabianczyk.angelika@wp.pl 

Oto mój sprawdzony przepis.  

Składniki: 

 2 szklanki mąki, 

 2 jajka, 

 1 szklanka mleka, 

 pół szklanki cukru, 

 pół szklanki oleju roślinnego, 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia. 

 

 

mailto:fabianczyk.angelika@wp.pl


Sposób przygotowania muffinek: 

 Wymieszaj w jednej misce suche składniki: mąkę, cukier, proszek do 

pieczenia. 

 W drugiej misce połącz ze sobą mokre składniki: jajka, mleko, olej. 

 Połącz składniki suche z mokrymi, używając do tego łyżki. 

 Przelej masę do foremek na muffinki. 

 Piecz 30 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. 

 

Jeśli w kuchni brakuje któregoś ze składników, można zastosować 

zamienniki: 

 zamiast oleju – roztopione masło lub margaryna, 

 zamiast mleka – maślanka, jogurt naturalny lub kefir, 

 zamiast proszku do pieczenia – soda oczyszczona, 

 jajka – proszek sojowy z wodą lub mąką ziemniaczaną. 

Smacznego 😊  

 

Na koniec dla chętnych wrzucam puzzle, które trzeba wyciąć i ułożyć. 

Następnie nakleić na kartkę (załącznik 1) 

 

Dziękuję za dzisiejszą zabawę.  

Życzę Wam, byście ten wyjątkowy dzień spędzili wspólnie z Rodzicami.  

Bawcie się dobrze ! 

Pozdrawiam serdecznie. 

P. Angelika   

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 


