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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

 

       Rok szkolny 2018/2019 – RADOSNY KONCERT DLA RODZIÓW – Grupa 4 – zielona – „Ważki” (już kończą  

       pierwszą klasę)        

 

Materiał zabaw i zajęć do nauczania zdalnego dla Grupy 1 zielonej - „Ważki”   

Temat wiodący: 

KWIATY DLA MAMY I TATY!  
 

Drodzy Rodzice! Kochane Dzieciaki!  

Przed nami kolejny tydzień, kiedy jeszcze musimy pozostać w domu. Niektórzy z nas 

powrócili już do przedszkola - naszej Kochanej Szkarady       Na pewno nie jest tak jak 

przedtem, czyli przed „koronawirusem”, ale tydzień minął nam szybko - i w gronie przyjaciół 

i kochanych Pań, bezpiecznie spędziliśmy ten czas, by rodzice mogli wrócić do pracy.  

Zbliża się wyjątkowy czas. Czas, kiedy możemy podziękować naszym rodzicom za to, że są! 

Że są z nami zawsze! Na dobre i na złe, że kochają bezwarunkowo od samego początku do 

końca! To oczywiście Dzień Matki a za niedługo Dzień Ojca.  

Na nadchodzący tydzień przygotowałam kilka propozycji zabaw dla dzieci – oczywiście pod 

czujnym okiem rodziców. Mam nadzieję, że umili to Wam pobyt w domu i będziecie o nas 

pamiętać! Bądźcie zdrowi!   

Do zobaczenia wkrótce! Beata  

(Pani Kasia jest na zwolnieniu lekarskim – dlatego dzisiaj zadania ode mnie). 

Str.  
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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

Jeśli masz ochotę zaplanuj swoją pracę        

TABLICA PLANOWANIA ZABAW _ ZADAŃ 

 
ZADANIA 

DZIEŃ TYGODNIA 

PLANOWANIE WYKONANIE 
 
 

POSŁUCHAJ 

Zadanie nr 1. 
Piosenka o rodzinie. 
Strona 4. 

  

 
 

POSŁUCHAJ 

Zadanie nr 2. 
Wiersz „Rodzina to siła” 
Strona 4. 
 

  

 
 

POSŁUCHAJ 

Zadanie nr 3. 
Kwiaty na Dzień Mamy. 
Strona 4. 
 

  

 
 

POSŁUCHAJ 

Zadanie nr 4. 
Opowiadania Joanny Papuzińskiej 
„Moja mama czarodziejka” do 
posłuchania 
Strona 5. 

  

 

OBEJRZYJ 

Zadanie nr 5. 
Bajka „Szczęśliwa rodzinka” 
Strona 6. 
 

  

 

OBEJRZYJ 

Zadanie nr 6. 
Film: Moja Rodzina – Przedszkole 
Profesora Szymona. 
Strona 6. 

  

ROZWIĄŻ 

Zadanie nr 7. 
Dopasuj cień. 
Strona 6. 

  

ROZWIĄŻ 

Zadanie nr 8. 
Dobierz kolory. 
Strona 6. 
 

  

ROZWIĄŻ 

Zadanie nr 9. 
Rozwiąż zagadki.  
Strona 6. 
 

  

POLICZ Zadanie nr 10. 
Kwiatki. 
Strona 8. 

  

 
 

ZGADNIJ 

Zadanie nr 11. 
Co do kogo należy? 
Strona 9. 

  

 
 

ZAŚPIEWAJ 

Zadanie nr 12. 
Piosenka „Jesteś mamo skarbem 
mym. 
Strona 10. 
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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

 
UPIECZ 

Zadanie nr 13. 
Szybkie ciastka z jabłkiem. 
Strona 10. 

  

 

POKOLORUJ 

Zadanie nr 14. 
Pokoloruj bukiet dla mamy. 
Strona 12. 

  

WYKONAJ 

Zadanie nr 15. 
Bukiet dla rodziców. 
Strona 14. 

  

 
 

EKSPERYMENTUJ 

Zadanie nr 16. 
Barwienie kwiatów. 
Strona 15. 

  

 
 

 
POSADŹ 

Zadanie nr 17. 
Praca według instrukcji – Kwiaty dla 
Mamy i Taty. 
Strona 16. 

  

Kolory oznaczające dni: poniedziałek – czerwony, wtorek – niebieski, środa – 
pomarańczowy, czwartek – zielony, piątek – żółty. 
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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

ZABAWY I ZADANIA DO WYBORU PRZEZ DZIECKO        

 
POSŁUCHAJ 

 

Zadanie nr 1. 

Piosenka o rodzinie po angielsku. Posłuchaj i spróbuj zanucić, a może zaśpiewać.  

https://youtu.be/d_WQEw13TCo 

Zadanie nr 2. 

Wiersz: „Rodzina to siła” autor: Kamil Jachyra 

Kiedy w sercu smutek, żal, 

Kiedy upadniecie nisko. 

Wszelkie smutki idą w dal, 

Gdy rodzinę macie blisko. 

Bo rodzina to jest siła, 

Która wszystko zwyciężyła. 

Nie będzie nikt więc szczęśliwy, 

Kto nie ma własnej rodziny. 

W czułych ramionach rodziny, 

Niczego się nie boicie, 

I nawet koszmarne, złe sny, 

Nie będą was tak męczyły. 

Kochajcie swoją rodzinę, 

Szczerze, mocno, należycie. 

Może kiedyś jej zabraknąć 

Wiec kochajcie ją nad życie. 

 

Zadanie nr 3. 

Posłuchaj wierszyka. Może spróbujesz go zapamiętać: „Kwiaty na Dzień Mamy” 

 
 

https://youtu.be/d_WQEw13TCo
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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

Ruch w kwiaciarni duży dziś, przyszedł także mały Krzyś. 
Powód tej wizyty znamy, dzisiaj przecież jest Dzień Mamy. 
Niespodziankę Krzyś szykuje koszyk kwiatów jej daruje. 
Posłuchajcie wszyscy teraz jakie kwiaty on wybiera: 

• jeden irys 

• dwa bławatki 

• trzy żonkile 

• cztery bratki 

• pięć stokrotek 

• sześć konwalii 

• siedem maków 

• osiem dalii 

• dziewięć lilii 

• dziesięć róż. 

I kosz kwiatów pełny już. 

Zadanie nr 4. 

Posłuchaj opowiadań Joanny Papuzińskiej „Nasza mama czarodziejka” 

1. Jak nasz mama odczarowała wielkoluda. 

https://www.youtube.com/watch?v=zNoI89g_fBg&list=PLM9uP_jS6nJKuONqT-

Mw16d8TV8HYZYjo&index=2&t=0s 
 

2. Jak nasza mama zreperowała księżyc? 

https://www.youtube.com/watch?v=RL4qYmEEikQ&list=PLM9uP_jS6nJKuONqT-

Mw16d8TV8HYZYjo&index=2 

 

3. Jak nasza mama obroniła statek przed burzą. 
https://www.youtube.com/watch?v=kafq1VA0uvc&list=PLM9uP_jS6nJKuONqT-

Mw16d8TV8HYZYjo&index=3 

 

4. Jak nasza mama hodowała potwora. 

https://www.youtube.com/watch?v=R_mjrUeAkiA&list=PLM9uP_jS6nJKuONqT-

Mw16d8TV8HYZYjo&index=4 

 

5. Jak nasza mama szukała złodzieja. 

https://www.youtube.com/watch?v=nZAMJjDYSvY&list=PLM9uP_jS6nJKuONqT-

Mw16d8TV8HYZYjo&index=5 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zNoI89g_fBg&list=PLM9uP_jS6nJKuONqT-Mw16d8TV8HYZYjo&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zNoI89g_fBg&list=PLM9uP_jS6nJKuONqT-Mw16d8TV8HYZYjo&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RL4qYmEEikQ&list=PLM9uP_jS6nJKuONqT-Mw16d8TV8HYZYjo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RL4qYmEEikQ&list=PLM9uP_jS6nJKuONqT-Mw16d8TV8HYZYjo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=kafq1VA0uvc&list=PLM9uP_jS6nJKuONqT-Mw16d8TV8HYZYjo&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=kafq1VA0uvc&list=PLM9uP_jS6nJKuONqT-Mw16d8TV8HYZYjo&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=R_mjrUeAkiA&list=PLM9uP_jS6nJKuONqT-Mw16d8TV8HYZYjo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=R_mjrUeAkiA&list=PLM9uP_jS6nJKuONqT-Mw16d8TV8HYZYjo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=nZAMJjDYSvY&list=PLM9uP_jS6nJKuONqT-Mw16d8TV8HYZYjo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=nZAMJjDYSvY&list=PLM9uP_jS6nJKuONqT-Mw16d8TV8HYZYjo&index=5
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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

 
OBEJRZYJ 

 

Zadanie nr 5. 

Bajki dla dzieci - RODZINA TREFLIKÓW - sezon 1 - odc. 11 - "Szczęśliwa Rodzinka" 
https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA 

Zadanie nr 6.  

Filmik: Moja rodzina - Przedszkole Profesora Szymona 
https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY 
 

 
ROZWIĄŻ 

 

 

Zadanie nr 7.  Dopasuj cień 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/dopasuj-cien 

Zadanie nr 8.  Dobierz kolory 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/dobierz-kolory 

 

Zadanie nr 9. 

Rozwiąż zagadki – jeśli masz ochotę w pustym polu możesz narysować bądź wkleić zdjęcia 

członków swojej rodziny jako rozwiązanie zagadki        

Łatwą zagadkę dziś mamy, 

kim jest mama mamy? 
 

Babcia 

 

 

To jest zagadka 

łatwa i prosta: 

kim jest dla Ciebie 

twej mamy siostra? 
 

Ciocia  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA
https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/dopasuj-cien
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/dobierz-kolory
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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

Jak razem się nazywa: 

babcia i prababcia siwa, 

dziadek szpakowaty i dzieci 

– obok mamy i taty? 

 

Rodzina 

 

 

Nie każdy jest siwy, 

nie każdy wąsaty, 

lecz każdy jest tatą 

mamy albo taty. 

 

Dziadek 

 

 

Kto nas kocha tak jak nikt 

i ochrania całym sercem? 

I do kogo można przyjść 

z każdym smutkiem jak 

najprędzej? 
 
Mama  

 

To „m” litera, to „a” litera. 

Te dwie litery wyraz 

zawiera. 

Słowo serdeczne, 

odgadniesz sama. 

To jest na pewno słowo …. 
 

Mama 

 

 

Oto niezwykle łatwa 

zagadka. 

Kim jest dla Ciebie syn 

Twego dziadka? 

 

Tata 

 

 

Ta dziewczyna i ten chłopak 

jedną mamę mają. 

Odgadnij i powiedz prędko: 

jak ich nazywają? 

 

Rodzeństwo 
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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

Kto jest zatroskany, kiedy 

chorujemy 

lub kiedy złe stopnie do 

domu niesiemy? 

Wspierają nas radą, 

pomogą w kłopotach 

i tak jak teraz, zawsze będą 

nas kochać! 

Rodzice 

 

 

 

Źródło: www.zadadkidladzieci.net  

  
POLICZ 

 

Zadanie nr 10. Kwiatki 

Wydrukuj kwiatki, przetnij każdy prostokąt wzdłuż linii. Teraz spróbuj dopasować 

odpowiednią ilość kwiatków narysowanych na doniczce do cyfry na kwiatku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zadadkidladzieci.net/
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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

 

 
ZGADNIJ 

 

Zadanie nr 11. Co do kogo należy? 

Ta zabawa może przysporzyć wiele śmiechu. To cenne doświadczenie uświadomić sobie co do 
kogo należy w domu. Czas odciąć się od stereotypu gotującej i sprzątającej mamy oraz taty, 
który naprawia wszystko co się zepsuje. 

Potrzebne będą: 
• karta mamy i taty. 
• ilustracje czynności w dwóch kopiach. 
• nożyczki i klej. 
 
Zadaniem dziecka jest przyporządkowanie symbolicznych ikony czynności do osób, które są 
za nie odpowiedzialne w domu. 
 
 

    

 

 

https://panimonia.pl/2017/10/29/ja-moja-rodzina-gigapaka-przedszkolaka/mama-2/
https://panimonia.pl/2017/10/29/ja-moja-rodzina-gigapaka-przedszkolaka/tata2-2/
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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

 
 

 
ZAŚPIEWAJ 

 

 

Zadanie nr 12. Zaśpiewaj        

Jesteś mamo skarbem mym - https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

 
UPIECZ 

 

 

Zadanie nr 13. Szybkie ciastka z jabłkiem. 

Przygotowanie z pomocą osoby dorosłej. 
 

Składniki: 

• 250 g twarogu mielonego (jak na sernik) 

• 250 g masła w temperaturze pokojowej 

• 250 g mąki pszennej 

• 2 słodkie jabłka 

• mąka kokosowa do oprószenia 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
https://panimonia.pl/2017/10/29/ja-moja-rodzina-gigapaka-przedszkolaka/czynnosci-kto-co-robi-w-domu/
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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

Sposób przygotowania: 

Jabłka obierz ze skórki i pokrój na drobne cząstki (ćwiartki) – jak na zdjęciu. 
 

 
 

Nastaw piekarnik na 180’C z termo obiegiem. Wyłóż dużą blachę papierem do pieczenia. 
Twaróg, masło i mąkę połącz ze sobą i wyrabiaj ciasto. Jeśli jest zbyt mokre, podsyp mąką. 
Rozwałkuj ciasto na grubość około 2 mm i wykrawaj za pomocą szklanki kółka.  Na połowę 
połóż cząstkę jabłka, którą przykryj drugą połówką. Nie dociskaj. Postępuj tak z pozostałym 
ciastem. Ciasteczka ułóż na blaszce w lekkich odstępach od siebie (rosną). Piecz około 15 
minut. Kontroluj stopień zrumienienia. 
Gdy ciastka ostygną, oprósz je mąką kokosową. 
By urozmaicić smak ciastek, możesz dodać do ciasta ziarna z laski wanilii, a jabłka doprawić 
cynamonem. 
 

 
 
Smacznego!  

 



S t r o n a  | 12 

 

KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

 
POKOLORUJ 

 

Zadanie nr 14. Pokoloruj bukiety dla mamy według załączonego wzoru        

 

 

https://www.superkid.pl/pobierz-pdf/kt/kolorowanki-dla-maluchow/pdfa/kolm-bukiety-dla-mamy-1.pdf
https://www.superkid.pl/pobierz-pdf/kt/kolorowanki-dla-maluchow/pdfa/kolm-bukiety-dla-mamy-2.pdf
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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

     

 
 
 

             
 
 
  

 

https://www.superkid.pl/pobierz-pdf/kt/kolorowanki-dla-maluchow/pdfa/kolm-bukiety-dla-mamy-3.pdf
https://www.superkid.pl/pobierz-pdf/kt/kolorowanki-dla-maluchow/pdfa/kolm-bukiety-dla-mamy-4.pdf
https://www.superkid.pl/pobierz-pdf/kt/kolorowanki-dla-maluchow/pdfa/kolm-bukiety-dla-mamy-5.pdf
https://www.superkid.pl/pobierz-pdf/kt/kolorowanki-dla-maluchow/pdfa/kolm-bukiety-dla-mamy-6.pdf
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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

 
WYKONAJ 

 

Zadanie nr 15. Wykonaj bukiet dla rodziców. 

Materiały: 

• zielona kartka 

• blok rysunkowy / techniczny kolorowy 

• klej 

• nożyczki 

Wykonanie: 

Kartkę koloru zielonego zginamy na pół (dłuższą stroną). I ucinamy z pomocą rodziców paski 
jak na zdjęciu poniżej. 
Po wycięciu wzdłuż pasków. Zwijamy kartkę w rulonik (poniżej zdjęcie pomocnicze).  
Z bloku kolorowego wycinamy różne kształty kwiatków (jakie tylko chcemy i mamy pomysły).  
Za pomocą kleju przyklejamy wiaty do ruloniku zielonego. 
Gotowe       

 



S t r o n a  | 15 

 

KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

 
EKSPERYMENTUJ 
 

 

Zadanie nr 16. Barwienie kwiatów. 

Potrzebne rzeczy: 
  

• Białe kwiaty - je barwi się najprościej, ale możesz też poeksperymentować z kwiatami 
o innych kolorach. 

• Barwniki spożywcze - są bardzo tanie, bo jednokolorowy barwnik kupisz już za 
złotówkę.  

• Woda - najlepsza jest woda z kranu o temperaturze pokojowej. 

• Słoiki na kwiaty - wystarczą zwykłe słoiki po dżemie czy majonezie. 
  
Jak zabarwić kwiat na różne kolory? 
 

1. Ostrym nożem podziel łodygę kwiatka na cztery części. (Oczywiście z pomocą rodzica) 
Rozgałęzienie łodygi powinno sięgać do ok. 10-15 cm wysokości łodygi. 

2. W słoiczkach z wodą o temperaturze pokojowej rozpuść barwniki spożywcze. Do 
barwienia naszego kwiatu będziesz potrzebować czterech kolorów.  

3. Słoiczki z 4 różnymi kolorami umieść obok siebie. 
4. Delikatnie rozchyl łodygę i każde z rozgałęzień włóż do innego słoiczka. 
5. Kwiat pozostaw na 24 godziny – najlepiej w lekko zaciemnionym miejscu. 

 
 

 
 

Filmik pomocniczy: https://www.youtube.com/watch?v=PsqWDwRXx5Y 

https://www.youtube.com/watch?v=PsqWDwRXx5Y
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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

 
POSADŹ 

 

Zadanie nr 16. – Praca wg instrukcji: Kwiaty dla Mamy i Taty! 

Krok 1 

Przygotuj: 

• Doniczkę, 

• Ziemię  

• Łopatką, 

• Rękawiczki, 

• Kwiatka, 

• Wstążeczkę. 

 

Krok 2 

Do doniczki za pomocą łopatki wsyp na dno trochę ziemi. 
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KOLOROWE u mnie w domu!  
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Krok 3 

Umieść kwiatka w doniczce. 
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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

Krok 4 

 

Dosyp ziemi tak aby korzenie kwiatka były przykryte i niewidoczne dla naszych oczu. Ugnieć 

ziemię w doniczce. 
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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

Krok 5 

Podlej kwiatka. 

 

 

 

Krok 6 

Zawiąż wstążeczkę wokół doniczki, tworząc kokardę. 
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KOLOROWE u mnie w domu!  
Opracowała: Beata Frydryk 

 

Krok 7 

Kwiaty dla Mamy i Taty gotowe – teraz złóż rodzicom życzenia, wyściskaj i wspólnie dbajcie o 

swoją roślinkę        

 

 

 

 

 

Życzę Wam dobrej zabawy ☺ 


