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KOLOROWE u mnie w domu!  
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       Rok szkolny 2018/2019 – RADOSNY KONCERT DLA RODZIÓW – Grupa 1 – żółta – „Bączki”        

Materiał zabaw i zajęć do nauczania zdalnego dla Grupy 2 żółtej - „Bączki”   

Temat wiodący: 

KWIATY DLA MAMY I TATY! 
Kochani!   

Za nami kolejny tydzień zadań zdalnych, ale także pierwszy dla tych z Was, którzy po długiej 

przerwie musieli wrócić do przedszkola.  Mamy nadzieję, że Wszyscy jesteście zdrowi i macie 

jeszcze trochę cierpliwości, aby dalej pozostać w domu. Wiecie, że jesteście bardzo dzielni                    

i wytrwali, doskonale radzicie sobie z realizacją zadań!  

My jak zawsze spieszymy Wam z pomocą i podsyłamy nowe propozycje zabaw i zajęć. Trzeba 

podkreślić, że nadchodzące dni będą wyjątkowe. W dzisiejszym pliku znajdziecie zadania 

dotyczące Waszej Rodziny, a to w związku z tym, że 15 maja miał miejsce Międzynarodowy 

Dzień Rodziny. To jednak nie wszystko, gdyż 26 maja będziemy świętować dzień Waszych 

cudownych Mam, chwilę później, bo już 1 czerwca będzie Wasze święto, Dzień Dziecka i 

jeszcze w tym samym miesiącu, a dokładnie 23 czerwca, swoje święto będą obchodzić Wasi 

super Tatusiowie. Zatem w naszym Kolorowym Przedszkolu zaczynamy już wspólne 

świętowanie od tego tygodnia! I mimo, iż nie spotkamy się na uroczystym koncercie z okazji 

Dnia Mamy i Taty, to ten czas i tak będzie dla nasz wszystkich najpiękniejszym wydarzeniem. 

Życzymy Wam dużo zdrowia i dobrej zabawy podczas wykonywania zabaw i zadań        

Pozdrawiamy ciepło! 

Magda i Asia 
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Jeśli masz ochotę zaplanuj swoją pracę        

TABLICA PLANOWANIA ZABAW _ ZADAŃ 

 
ZADANIA 

DZIEŃ TYGODNIA 

PLANOWANIE WYKONANIE 

 
POSŁUCHAJ 

Zadanie nr 1. 
Wiersze o mamie i tacie. 
Strona. 5 

 
 

  

 
POSŁUCHAJ 

Zadanie nr 2. 
Piosenka „Dziękuję Mamo! Dziękuję 
Tato!. 
Strona. 7 
 

  

 
ROZWIĄŻ 

Zadanie nr 3. 
Labirynt. 
Strona. 8 
 

  

 
ZAŚPIEWAJ 

Zadanie nr 4. 
Piosenka dla mamy „Buziak” i 
Piosenka dla Taty. 
Strona. 10 
 

  

 
UGOTUJ 

Zadanie nr 5. 
Kolorowe kanapeczki. 
Strona. 12 
 

  

 
WYKONAJ 

Zadanie nr 6. 
Pomocne dłonie. 
Strona. 13 
 

  

 
WYKONAJ 

Zadanie nr 7. 
Tulipany dla Mamy i Taty. 
Strona. 13 
 

  

 
POĆWICZ 

Zadanie nr 8. 
Ćwiczymy razem. 
Strona. 16 

 

  

 
POSADŹ 

Zadanie nr 9. 
Praca według instrukcji: „Kwiaty dla 
Mamy i Taty. 
Strona. 20 
 

  

 
WYOBRAŹ 
SOBIE 

Zadanie nr 10. 
Wymarzony dom. 
Strona. 24 
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Drogie Bączki, tak, jak już wyżej wspominałyśmy, wielkimi krokami zbliżają się jedne z 

najpiękniejszych dni w roku! 26 maja swoje święto obchodzić będą wszystkie Mamy, a niecały 

miesiąc później, bo 23 czerwca- wszyscy Tatusiowie! A 1 czerwca, wiadomo, swoje święto 

będziecie obchodzić także i Wy! 

 

Dzień Mamy jest obchodzony prawie na całym świecie. Święto to przypomina nam, jak ważne 

są nasze Mamy, oraz że każdej Mamie należy się moc uścisków, buziaków i milion bukietów 

kwiatów za jej bezwarunkową miłość. Mamy są kochane, przytulające i wspierające… Czasem 

bywają zmęczone, niewyspane, pracujące, ale zawsze są jedyne i zupełnie wyjątkowe! 

 

 

Dzień Taty to także ważne święto, i choć zdarza się, że Tata robi dużo rzeczy inaczej niż mama: 

inaczej okazuje czułość, inaczej się bawi z Wami, na co innego zwraca uwagę, a niektórych 

spraw w ogóle nie dostrzega, to w tym właśnie tkwi jego moc. Tatusiowie są jak przewodnicy 

po świecie, niestraszne im siniaki i otarcia oraz wspinaczki na drzewa ☺ 
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Źródło:  
https://abakercja.blogspot.com/2016/03/z-rodzina-najlepiej-wychodzi-sie-na-zdjeciu.html 

 https://togethermagazyn.pl/jaka-mama-takie-dziecko/ 

http://sportowa.warszawa.pl/aktualnosci/rekreacja/rekreacja-29-maja-23-grudnia-zaj-cia-mama-i-tata-dzieci-i-samoobrona 

 

Razem z mamą, tatą i rodzeństwem tworzycie rodzinę. Temat rodziny jak dobrze pamiętacie, 

poruszamy kilka razy w roku, np. wtedy jak jest Dzień Mamy i Taty czy Dzień Babci i Dziadka. 

Ci ostatni mieli swoje święto w styczniu, a Mamusie i Tatusiowie swoje dni będą świętować                  

w najbliższej przyszłości. W związku z tym przygotowałyśmy dla Was i Waszych Rodziców kilka 

ciekawych propozycji wspólnej zabawy. 

Bawcie się dobrze! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://abakercja.blogspot.com/2016/03/z-rodzina-najlepiej-wychodzi-sie-na-zdjeciu.html
https://togethermagazyn.pl/jaka-mama-takie-dziecko/
http://sportowa.warszawa.pl/aktualnosci/rekreacja/rekreacja-29-maja-23-grudnia-zaj-cia-mama-i-tata-dzieci-i-samoobrona
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ZABAWY I ZADANIA DO WYBORU PRZEZ DZIECKO        

 
POSŁUCHAJ 

 

Zadanie nr 1. Wiersze o mamie i tacie. 

 O mamie i tacie powstało mnóstwo wierszy i piosenek, posłuchajcie tych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mama jest jak wiosna”   

Moja mama jest jak wiosna, 
taka piękna i radosna. 
Kocha mnie ja o tym wiem 
i ja mamo kocham Cię. 

Dam Ci gwiazdy, słońce, niebo, 
dam Ci kwiatów bukiet wielki. 
Potem uśmiech, wielki całus, 
nawet oddam Ci cukierki. 

Moja mama jest szczęśliwa, 
kiedy jestem taki grzeczny. 
Wtedy palcem nie kiwa, 
nawet palcem tym serdecznym. 

Dziś Dzień Matki, więc dla Ciebie,   
zrobię wszystko o czym marzysz. 
Tylko troszkę mi pomożesz, 
przecież jestem jeszcze mały. 

https://miastodzieci.pl/piosenki/mama-dobra-wrozka/
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Dziś posprzątam pokój cały, 
by widziała mama moja, 
Ze choć jestem wodzem Indian, 
sprzątam, jak przystało na kowboja. 

 „Tato”  

Tato napraw mi rowerek, 
Tato chodźmy na spacerek 
Tato znowu to się psuje 
Tato coś tu nie pasuje 
Tato poczytaj bajeczkę 
Tato popraw poduszeczkę 
Tato pomóż mi wbić gwoździe 
Tato, tato czy tak można? 

No a tata jest zmęczony, bo pracuje cały dzień, 
aby zdrowi wszyscy byli co dzień martwić musi 
się. 
Kiedy przyjdzie już do domu to odpocząć 
wtedy chce. 
Oszczędzajmy czasem tatę, bo popsuje nam 
się też. 

Dzisiaj ja tacie poczytam 
Pięknym ukłonem powitam 
Wyprowadzę psa na spacer 
Niechaj będzie dziś inaczej 
Zrobię dla taty laurkę 
Kupię śmietankową rurkę 
Narwę kwiatuszków na łące, 
dam mu serce swe gorące. 
 
Źródło: https://www.przedszkola.edu.pl/zbior-najpiekniejszych-wierszy-na-dzien-matki.html?pid=8 
https://www.wychowanieprzedszkolne.pl/scenariusz-uroczystosci-z-okazji-dnia-taty/ 
https://www.dzieciakiwplecaki.pl/artykul/7115/mama-tata-i-ja---z-tornistrem-pod-ziemia-w-muzeum-zup-krakowskic 
https://mamotoja.pl/wychowywanie-syna-oczami-matki,psychologia-artykul,20309,r1p1.html 

 

 

 

https://www.przedszkola.edu.pl/zbior-najpiekniejszych-wierszy-na-dzien-matki.html?pid=8
https://www.wychowanieprzedszkolne.pl/scenariusz-uroczystosci-z-okazji-dnia-taty/
https://www.dzieciakiwplecaki.pl/artykul/7115/mama-tata-i-ja---z-tornistrem-pod-ziemia-w-muzeum-zup-krakowskic
https://mamotoja.pl/wychowywanie-syna-oczami-matki,psychologia-artykul,20309,r1p1.html
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Zadanie nr 2. 

A teraz piosenka „Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato! 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://floralconceptstore.pl/pl/p/Serce-z-serduszkiem/540 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
https://floralconceptstore.pl/pl/p/Serce-z-serduszkiem/540
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ROZWIĄŻ 

 
 

Zadanie nr 3.  Labirynty 

Jeśli odnajdziecie prawidłową drogę, to Mama otrzyma w prezencie kwiat, a Tata medal        
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Źródło: https://www.kidopo.com/printables/holidays-printables/mothers-day-printables/mother-and-flower-

maze/#.Xr_Afrj651x 

http://allfreeprintable.com/fathers-day-maze 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kidopo.com/printables/holidays-printables/mothers-day-printables/mother-and-flower-maze/#.Xr_Afrj651x
https://www.kidopo.com/printables/holidays-printables/mothers-day-printables/mother-and-flower-maze/#.Xr_Afrj651x
http://allfreeprintable.com/fathers-day-maze
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ZAŚPIEWAJ 

 
 

Zadanie nr 4. 

Każda Mama i każdy Tata uwielbiają jak im się śpiewa piosenki. W tym roku niestety, nie uda 

nam się spotkać na uroczystym koncercie z okazji ich święta       

Może spróbujecie chociaż nauczyć się refrenów i wspólnie z wykonawcami zanucić wybrane 

przez nas utwory swoim ukochanym rodzicom w domu!  

Piosenka może być doskonałym prezentem, który pokaże, jak bardzo kochacie swoich 

Rodziców! 

Piosenka dla mamy: „Buziak” 

https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-

8U&list=PL7Lg168IaC6RISeC1o1ET4iUVNPxX5aEe&index=2 

 

Co dzień na policzku, od samego rana,  

Mam od mamy prezent - miłego buziaka. 

 

 Ref. Buzi, buzi, buźki, wesołe cmokuśki.  

Każdy bardzo lubi dostawać całuski. (2x)  

 

Chodzę z mym buziakiem, chodzę przez dzień cały 

 I się bardzo cieszę, bo mam go od mamy.  

 

Ref. Buzi, buzi, buźki, wesołe cmokuśki.  

Każdy bardzo lubi, dostawać całuski. (2x)  

 

Dziś będzie odwrotnie, bo jest święto mamy, 

Tak więc my mamusi, buziaka dziś damy.  

 

Ref. Buzi, buzi, buźki, wesołe cmokuśki.  

Każdy bardzo lubi, dostawać całuski. (2x) 

https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U&list=PL7Lg168IaC6RISeC1o1ET4iUVNPxX5aEe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U&list=PL7Lg168IaC6RISeC1o1ET4iUVNPxX5aEe&index=2
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Piosenka dla Taty: 

https://www.youtube.com/watch?v=-

VDZDUQYWDc&list=PL7Lg168IaC6RISeC1o1ET4iUVNPxX5aEe&index=4 

 

Mój tata to ktoś, 

 kto ma w sercu coś,  

coś co sprawia,  

że zawsze z nim być chcę.  

 

Ref.: Tata, kochany rycerz wspaniały,  

da kwiatka mamusi, 

 a mi zawsze buzi.  

 

Mój tata to ktoś, 

 kto ma w sercu coś,  

coś co sprawia,  

że mama śmieje się.  

 

Ref: Tata, kochany rycerz wspaniały, 

 da kwiatka mamusi a mi zawsze buzi.  

Tata, kochany rycerz wspaniały,  

da kwiatka mamusi, 

 a mi zawsze buzi. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc&list=PL7Lg168IaC6RISeC1o1ET4iUVNPxX5aEe&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc&list=PL7Lg168IaC6RISeC1o1ET4iUVNPxX5aEe&index=4
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UGOTUJ 

 
 

Zadanie nr 5. Kolorowe kanapki 

Teraz przyszła pora na małe co nieco do jedzenia. Wspólnie z rodzicami możecie wykonać te 

niezwykłe, kolorowe kanapki.  Kiedy robi się coś razem (nie tylko kanapki) i z tymi, których 

się bardzo kocha, to wszystko smakuje lepiej…  Kiedy już przekąski będą gotowe, usiądźcie 

wszyscy do stołu i konsumując je powspominajcie wesołe zdarzenia z życia Waszej rodziny 

       

Smacznego! 

 

Potrzebujecie: 

• 4 kromki chleba tostowego pełnoziarnistego 
• 4 plastry sera żółtego 
• dwie łyżeczki masła 
• łyżki śmietankowego serka kanapkowego 
• kawałek czerwonej papryki 
• kawałek ogórka 
• rzodkiewki 
• szczypiorek 
• kilka listków natki pietruszki 
• foremki do ciastek lub nożyk  
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Wykonanie: 

Każdą kromkę chleba potnij na 4 kwadraty. Połowę posmaruj masłem i przykryj pokrojonymi 
plasterkami żółtego sera, drugą połowę posmaruj serkiem śmietankowym. Paprykę, ogórek, 
rzodkiewki, szczypiorek i natkę umyj i osusz. Za pomocą foremek do ciastek i ostrego nożyka 
wytnij kolorowe dekoracje na kanapeczki. 

Możecie także wybrać własne dodatki i zrobić inne kanapki, według własnego uznania. 

Smacznego! 

 
WYKONAJ 

 

Zadanie nr 6. „Pomocne dłonie” 

Drodzy Rodzice, przed przystąpieniem do wykonania tej pracy przeprowadźcie rozmowę                     

z Waszymi pociechami o tym, że każdy ma w domu swoje obowiązki, dzieci też. Włączcie także 

tę wesołą piosenkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

Posłuchajcie wypowiedzi dzieci, co same mówią na temat swojego zaangażowania                                  

w pomaganie Wam w domu. Następnie niech dziecko obrysowuje swoją dłoń na papierze. Na 

narysowanej dłoni i wokół niej każdy Bączek rysuje teraz obrazek, w jaki sposób pomaga 

mamie i tacie w domu. Kiedy prace będą już gotowe, wybierzcie miejsce wyeksponowanie 

„pomocnych dłoni” – można je np. przyczepić do lodówki. Jesteśmy pewne, że zaangażowanie 

dzieci w obowiązki domowe rozwinie w nich poczucie odpowiedzialności za życie rodzinne i że 

każdy Bączek będzie dumny z siebie, że jest już taki samodzielny i pomocny          

 

Zadanie 7. Tulipany dla Mamy i Taty 

Potrzebujecie: 

 

• widelec, 

• kartkę, 

• pędzel, 

• farby. 

 

Zaczynacie od namalowania trawy… 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
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A potem bierzecie widelec, pędzel i farby… i po kolei robicie tak: 
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Efekt końcowy może wyglądać tak:

 

 

Kiedy tylko praca wyschnie możecie ją wręczyć Mamie i Tacie. Takie kolorowe kwiaty na 

pewno ich ucieszą i sprawią ogromną przyjemność! 

Źródło: http://pomieszane-z-poplatanym.blogspot.com/2014/05/ida-ida-ciepe-dni-tulipan-spi-sonce.html 

 

 
POĆWICZ 
 

 

Zadanie nr 8. Ćwiczmy razem. 

Jeśli już wykonaliście poprzednie zadania, to przyszła pora na relaks dla Was i Waszych 

Rodziców. Proponujemy kilka zabaw ruchowych, do których możecie zaprosić także Wasze 

rodzeństwo, tak by wszyscy mogli się pobawić i pośmiać       (przygotujcie koc albo nawet 2 

koce). 

Usiądźcie na podłodze, naprzeciwko siebie. 

❖ Zaczniemy od rozruszania paluszków:  

 

Gdy się rączki spotykają, (dotykamy dłońmi rąk dziecka) 

to od razu się witają. (pocieramy, ściskamy, przybijamy piątkę, udajemy całusy) 

Gdy się kciuki spotykają, (dotykamy kciukami kciuki dziecka) 

to od razu się witają. (pocieramy, ściskamy, przybijamy piątkę, udajemy całusy) 

http://pomieszane-z-poplatanym.blogspot.com/2014/05/ida-ida-ciepe-dni-tulipan-spi-sonce.html
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Gdy się palce spotykają (dotykamy palcami palców dziecka), 

to od razu się witają (pocieranie, ściskanie, przybicie piątki lub całus). 

 

❖ Moje- Twoje 

Wszyscy nadal siedzą w parach naprzeciwko siebie i wykonują kolejno poszczególne czynności: 

• kładą rękę na głowie, potem na głowie partnera 
• wskazują palcem swoje czoło, a potem czoło partnera 
• mrugają jednym okiem 
• dotykają swojego nosa, a potem nosa partnera 
• chwytają się za ucho, a potem za ucho partnera 
• poklepują swoje kolano, a potem kolano partnera 

 

❖ Plecami do siebie 

Dalej pozostajecie na podłodze, tym razem usiądźcie plecami do siebie, tak aby Wasze plecy 
się stykały. Używając siły spróbujcie przesunąć swojego partnera (rodzic- dziecko, dziecko- 
rodzica) 
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❖  „Huśtawka” 

Wy leżycie na kocu, na podłodze, a Wasi rodzice unoszą Was nad podłogą i razem kołyszą 

delikatnie. To dopiero jest przyjemna zabawa! Prawda? 

 

 

 

❖ Podróże na kocu – dziecko siedzi lub leży na kocu, który ciągną rodzice. Uwaga na 

przeszkody! 

 

❖ Mostek 
 

Mama lub tata tworzą most (klęk podparty), a Wy pod nim przechodzicie ☺ Łatwizna, prawda? 

A spróbujcie się zamienić…;-) 
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• Ćwiczenie relaksacyjne- masażyk  

Bączki, możecie się położyć na brzuchu albo usiąść plecami do rodzica. Pamiętajcie, żeby 

potem się zamienić i zrobić masażyk mamie i tacie ☺  

 

• Tu płynie rzeczka (dziecko leży na brzuchu, rysujemy palcami wzdłuż kręgosłupa – od 
dołu pleców do szyi – linię falistą). 

• Tędy przeszła pani na szpileczkach (spacerujemy po plecach dziecka palcami 
wskazującymi obu rąk). 

• Tu stąpały słonie i biegły konie (powoli kroczymy wewnętrzną stroną dłoni- szybko 
stukamy z wyczuciem pięściami). 

• Wtem przemknęła szczypaweczka (delikatnie poszczypujemy kark i szyję). 

• Zaświeciły dwa słoneczka (obiema dłońmi masujemy plecy ruchami okrężnymi). 

• Spadł drobniutki deszczyk (leciutko stukamy opuszkami palców w plecy na dole). 

• Czy cię przeszedł dreszczyk? (niespodziewanie, delikatnie szczypiemy w kark). 

 

Na koniec pamiętajcie, aby się mocno wyprzytulać, bo jak już pewnie wszyscy wiecie, 

przytulanie jest dobre na wszystko i o każdej porze       

 

Źródło: 
http://luban.pl/artykul/115269/zajecia-otwarte-dla-rodzicow-prowadzone-metoda-ruchu-rozwijajacego-weroniki-
sherborne-w-pm-3 
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/warsztat-pracy/metody-pracy/weronika-sherborne-konspekt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://luban.pl/artykul/115269/zajecia-otwarte-dla-rodzicow-prowadzone-metoda-ruchu-rozwijajacego-weroniki-sherborne-w-pm-3
http://luban.pl/artykul/115269/zajecia-otwarte-dla-rodzicow-prowadzone-metoda-ruchu-rozwijajacego-weroniki-sherborne-w-pm-3
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/warsztat-pracy/metody-pracy/weronika-sherborne-konspekt/
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POSADŹ 

 

Zadanie nr 9 – 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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Krok 3 

Umieść kwiatka w doniczce. 
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Krok 4 

 

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

ziemię w doniczce. 
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Krok 5 

Podlej kwiatka. 

 

 

 

Krok 6 

Zawiąż wstążeczkę wokół doniczki, tworząc kokardę. 
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Krok 7 

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

swoją roślinkę        

 

 

 

 

  WYOBRAŹ SOBIE 

Wymarzony dom - Ćwiczenia dramowe przy muzyce relaksacyjnej. 

Drogie Bączki to kolejna propozycja do wspólnych działań dla Waszej Rodziny!  

Najpierw potrzebujecie włączyć ten utwór:  

https://youtu.be/kgqw-4mH7Kw 

 

 

https://youtu.be/kgqw-4mH7Kw?fbclid=IwAR1QSLsox9-oSQvNfD0I-lPtblFZCk-OWbBRfqJQVWv-SsVk550y6mLCoSE
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Teraz usiądźcie wygodnie i rozpocznijcie podróż do świata wyobraźni. Mamo, tato zadanie dla 

Was to prowadzenie rozmowy na temat wymarzonego domu. Żeby dowiedzieć się jak 

wygląda, potrzebujecie zadać swojemu dziecku kilka pytań, np.: 

 

- Gdzie teraz jesteś? / W jakim pomieszczeniu jesteś? 

- Co tam robisz? 

- Co znajduje się dookoła Ciebie? 

- Jakie widzisz przedmioty? 

- Który najbardziej ci się podoba? 

- Co Ci się nie podoba?  

- Co widzisz za oknem? Czy ten widok Ci się podoba? Dlaczego? 

- Kto mieszka z Tobą w tym domu? 

- W jakim kolorze są ściany? 

- Jak czujesz się w tym domu? Dlaczego? 

- Czy masz jakieś zwierzątko? Jak się nazywa?  

 

A teraz poproś swoje dziecko o narysowanie tego wymarzonego domu :-) Takiego, w którym 

każdy czuje się kochany, akceptowany i szczęśliwy…  

Takiego miejsca życzymy wszystkim Bączkom i ich rodzinom…  

 

Źródło: https://mazury.info.pl/mbn/nieruchomosci/fotorelacje/r14/index.html 

 

https://mazury.info.pl/mbn/nieruchomosci/fotorelacje/r14/index.html

