
Grupa “Biedronki” - 3-4-latki

Krąg tematyczny:  Moja mama jest kochana
Temat dnia: Zabawy z mamą
data: 27.05.2020r. 

Karty pracy, z których dzieci mogą skorzystać w domu w tym tygodniu:
3-latki: s. 139, 141
4-latki: s. 18-19, 20, 21

Poniżej przesyłamy propozycje zabaw, ćwiczeń dla dzieci w domu: 

1)  Czym zajmuje się w domu mama – rozwiązywanie zagadek słownych.

Dziecko słucha zagadek słownych. Zastanawia się, jakie obowiązki wykonuje w domu 
mama. 

 I mama i pralka
mocno się natrudzą,
gdy synek lub córka
bardzo się ubrudzą. (pranie)

 Głośna maszyna
sunie po dywanie,
i już żaden śmieć,
na nim nie zostanie. (odkurzanie)

 Ogień pod garnkiem płonie,
bucha z niego para,
same pyszne dania
będziemy jeść zaraz. (gotowanie)

 Żeby koszulka
zmarszczek nie miała,
moja mamusia ją… (uprasowała)

 „Każda rzecz ma swoje miejsce”
– mama to powtarza.
Więc pozbieraj swe zabawki
I się nie obrażaj!. (sprzątanie)

 Bierze kąpiel filiżanka,
biorą też talerze.
Po obiedzie wielki garnek
także kąpiel bierze. (zmywanie naczyń)
Magdalena Ledwoń



2) Odgłosy sprzątania – zagadki ruchowo-logopedyczne.

Rodzic rozkłada ilustracje przedstawiające czynności, które może wykonywać mama 
(dołączone poniżej). Rozcina ilustracje I kładzie obrazkiem do dołu. Dziecko losuje 
obrazek, prezentuje gestami wykonywanie tej czynności i naśladuje odgłos odpowiedniego
urządzenia – jeśli jakieś jest używane przez mamę na danym obrazku – rodzic odgaduje. 
Następnie zamieniają się rolami.
��

3) Obowiązki mojej mamy – rozmowa kierowana.

Dziecko na podstawie dwóch poprzednich zabaw i własnych obserwacji nazywa rodzaje 
obowiązków domowych wykonywanych przez mamę. Określa czy jest ich dużo, czy mało. 
Zastanawia się, czym zajmują się dzieci, kiedy mama sprząta, gotuje, prasuje itp. Może 
zastanowić się, jak pomóc mamie w porządkach, np. wytrzeć kurze, dobrać skarpetki w 
pary, wyjąć naczynia ze zmywarki. Warto w tym miejscu porozmawiać również o 
obowiązkach domowych taty, o tym, że w rodzinie, tak jak w grupie przedszkolnej, 
pomagamy sobie nawzajem. :)

4) Sposób na pomoc dla mamy – słuchanie wiersza „Robotek” Joanny Papuzińskiej.

Dziecko słucha wiersza czytanego przez rodzica. Zastanawia się czy jego mamie 
przydałby się Robotek. Uzasadnia swoją wypowiedź.

 Robotek
Blacha, gwoździe, drut, śrubokręt i młotek.
Co to będzie?
Mały robot, Robotek.
Dla kogo?
No, nie dla mnie,
ja go dam naszej mamie.
Robotek co dzień o świcie
nastawi dla wszystkich wodę na mycie,
do sklepu zbiegnie na dół
i zakupy zrobi do obiadu.
Pozdejmuje kożuchy z mleka,
szczypiorek drobno posieka,
wyprasuje fartuszki,
guzik przyszyje do bluzki.
Ugotuje, pozmywa, sprzątnie, zrobi pranie,
a mama leżeć będzie na tapczanie
i książki czytać.
Albo nas pytać:
„A może byśmy poszli do kina,
kochani?”.
Joanna Papuzińska Źródło: Książki dla małych i dużych, Joanna Papuzińska, Wiersze cz. IV, Grupa Wydawnicza Foksal,
Warszawa 2014, s. 8.

5) Projektowanie Robotka – zabawa plastyczno-konstrukcyjna.



Potrzebne będą: duży karton z otworami na ręce, nogi oraz głowę, folia aluminiowa, klej,
nożyczki, guziki, papierowe kółka
Rodzic wycina w kartonie otwory na nogi, głowę, ręce -to będzie korpus Robotka. Dziecko 
ozdabia Robotka, naklejając  na niego folię aluminiową oraz liczne kolorowe krążki. Na 
zakończenie może założyć karton i wcielić się w rolę Robotka.

6) Co lubię robić z moją mamą?  – zabawa rzutno-chwytna z piłką

Rodzic z dzieckiem rzucają do siebie piłkę i głośno liczą do 10. Gdy wykonają
dziesięć rzutów, osoba trzymająca piłkę opowiada o tym, jak lubi spędzać czas ze swoją 
mamą/ dzieckiem, co wprawia i ją, i mamę w doskonały nastrój, gdy robią to wspólnie.

7) Odkurzamy  – zabawa oddechowa.

Dziecko siedza przy stole. Na środku  stolika rodzic stawia miseczkę z papierowymi
kuleczkami. Dziecko otrzymuje papierowy talerzyk i słomkę. Dziecko ma za zadanie 
zamienić się w odkurzacze. Zasysa powietrze za pomocą rurki, w taki sposób, aby do jej 
drugiej strony przyssała się kulka. Dziecko przenosi kuleczki na swój talerzyk. Na 
zakończenie liczy kuleczki na swoim talerzyku.

8) Ćwiczenia gimnastyczne – poniżej dołączamy kostkę “gimnastyczną” do 
wydrukowania, wycięcia i sklejenia. Zabawa polega na tym, że dziecko rzuca kostką I 
wykonuje ćwiczenie na nim pokazane.

9) Karty pracy dla chętnych dzieci – załączone poniżej. 



Niektóre z czynności wykonywane przez mamę w ciągu dnia. 








