
Grupa III – 3 – 4-latki – wychowawca: Mariola Rudnicka 

Temat tygodnia: Święto rodziców. 

Poniedziałek - 25.05.2020 r. 

Dzieci 3 – letnie: 

Książka „Olek i Ada wśród przyjaciół” (s. 70 – 71): 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_34/mobile/index.html#p=72 

 Słuchanie opowiadania E. Stadmüller pt. „Dzień rodziców”. 

Odświętnie ubrani rodzice siedzieli cichutko na widowni, czekając na przedstawienie. 

Tymczasem za kulisami (czyli za szafą) trwały gorączkowe przygotowania do występu. 

– Proszę pani – alarmował słoń – odpadła mi trąba! 

– Przywiąże mi pani ogonek? – przymilała się małpka. 

– Oko mi się odkleja! – denerwowała się żabka. 

Gdy wszyscy wreszcie byli gotowi, odezwał się gong (czyli uderzenie w patelnię) i na scenę 

wyskoczyła mama kangurzyca (czyli Magda w brązowym dresie z doszytą na brzuchu wielką 

kieszenią). 

– Mama kangurzyca każdego zachwyca – recytował Bartek, wskazując na Magdę. – Ma na 

brzuchu kieszeń, w niej kangurka niesie –  i Magda – hop – wyciągnęła z kieszeni małe, 

pluszowe kangurzątko. 

Zaraz za kangurzycą na scenie pojawiły się dwa słonie – duży (Oskar) i mały (Ada). 

– A mój tatuś ukochany z drzewa zrywa mi banany – chwaliła się Ada, wachlując się 

wielkimi szarymi uszami z tekturowych talerzyków.          

– Jedz córeczko moja miła, żebyś szybko mi przytyła – mówił Oskar, dyskretnie 

przytrzymując trąbę z rury do odkurzacza. 

Po słoniach występowały, małpki, żabki, kotki i niedźwiadki. 

Wszyscy czworonożni rodzice czule przemawiali do swych dzieci, a one chwaliły się swoimi 

rodzicami. 

Na koniec Olek, wystrojony w białą koszulę i granatową muchę, wyrecytował: Czy dziecko 

jest tycie, czy też waży tonę, czy ma długie uszy, czy krótki ogonek, czy ma futro gładkie, w 

prążki czy też w łaty, ma cieplutki kącik w sercu swego taty. Czy fruwa, czy pływa, czy też 

pełzać musi, to jest najpiękniejsze dla swojej mamusi. Więc dzisiaj wszyściutkie na świecie 

dzieciaki ślą swoim rodzicom słodziutkie buziaki.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_34/mobile/index.html#p=72


W tym momencie wszyscy razem wyskakiwali na scenę, żeby posłać całuska, ukłonić się, a 

następnie paść w objęcia widowni.    

Kolejnym punktem programu był słodki poczęstunek, po którym rozpoczął się konkurs tańca 

z rodzicami. 

Wygrała Dominika ze swym tatą, bo rzeczywiście byli najbardziej zgraną i zwariowaną parą.   

– Musimy poćwiczyć – przekonywał mamę Olek w drodze do domu. Za rok to my wygramy, 

a jak nie my, to na pewno Ada z tatą. 

 

Pytania do opowiadania – z wykorzystaniem ilustracji w książce (s. 70 – 71):  

– Co się działo podczas spotkania rodziców w przedszkolu? 

– Jakie postacie występowały w tym przedstawieniu? 

– Kto wchodzi w skład twojej rodziny? 

– Co lubisz robić z mamą? 

– Co lubisz robić z tatą? 

 

Praca plastyczna  „Ramka na fotografię kociej rodziny” - Wyprawka plastyczna, karta 

nr 19,      (dzieci 3 – letnie) 

(włóczka, bibuła, klej)      

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=38 

Dzieci: 

− opowiadają, co widzą na fotografii, 

− dekorują ramkę fotografii za pomocą pasków z włóczki i kulek z bibuły. 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=38


Dzieci 4 – letnie: 

Książka „Nowe przygody Olka i Ady”  (s. 72 – 73): 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=75 

Słuchanie opowiadania E. Sztadtmüller pt. „Rodzicielska niespodzianka”. 

– Już niedługo Dzień Matki i Dzień Ojca – przypomniała pani. – Z tej okazji 

przygotujemy przedstawienie, wymalujemy laurki i zorganizujemy wspaniały festyn 

rodzinny. A to wcale nie koniec atrakcji. Rodzice także mają coś dla was – otóż niektórzy z 

nich odwiedzą nasze przedszkole i opowiedzą o swojej pracy. 

– Może tata Bartka przyjedzie wozem strażackim... – rozmarzyli się chłopcy – albo tata 

Wojtka opowie, jak się walczy z przestępcami… 

Żaden z nich nie zgadł, ponieważ pierwszym gościem był tata Ali – zawodowy treser psów. 

Przyszedł z labradorem o imieniu Bosman i zaraz zaprosił wszystkich na podwórko. 

– Bosman już niedługo przystąpi do bardzo trudnego egzaminu na przewodnika osób 

niewidomych – opowiadał – czeka go naprawdę odpowiedzialna praca.  

Bosman chyba to rozumiał, bo bezbłędnie wykonywał wszystkie polecenia swego pana. 

Dziewczynki miały nadzieję, że do przedszkola przyjdzie mama Emilki, która jest 

aktorką, i… nie zawiodły się. Nie tylko przyszła, ale jeszcze przyniosła ze sobą całą walizkę 

lalek teatralnych. 

Pokazywała, jak wkładać na rękę pacynkę, jak poruszać kukiełką, a jak – marionetką. Każdy, 

kto chciał, mógł sam spróbować. 

Następnego dnia gościem Biedronek była pani dietetyczka, czyli mama Zuzi. 

Opowiadała, co trzeba jeść, żeby być silnym i zdrowym. Pochwaliła się, że zamieszcza w 

internecie przepisy na pyszne i kolorowe dania, od których wcale się nie tyje. Na koniec 

poczęstowała wszystkich znakomitymi chipsami z suszonych jabłek i owsianymi 

ciasteczkami. 

– Ciekawe, kto nas odwiedzi dzisiaj? – zastanawiała się Ada, maszerując do przedszkola 

w kolejny poranek. 

– A może to wy kogoś odwiedzicie? – powiedziała mama i uśmiechnęła się tajemniczo. 

– Dzisiaj będzie trochę inaczej niż zwykle – oświadczyła pani, gdy wszyscy skończyli już 

jeść śniadanie. – Kolejny rodzic zaprosił nas do miejsca, w którym pracuje. Powiem tylko, że 

to całkiem niedaleko stąd. 

Zaciekawione Biedronki ubrały się błyskawicznie. 

– Może to piekarnia? – próbowała zgadnąć Oliwka. 

– A może warsztat samochodowy? – zastanawiał się Wojtek. 

Gdy skręcili w następną przecznicę, Ada aż klasnęła w ręce.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=75


– Ośrodek zdrowia! – wykrzyknęła. – Tutaj pracuje moja mama! 

– I zagadka rozwiązana! – uśmiechnęła się pani. 

Mama Ady, w białym lekarskim fartuchu, przywitała gości w holu i zaprosiła na małą 

wycieczkę po przychodni. Wszyscy mogli zobaczyć, gdzie się trzeba zarejestrować do 

specjalisty, w którym gabinecie odbywają się szczepienia ochronne, a w którym pobierana 

jest krew do badania. Kto chciał, mógł posłuchać bicia swego serca, zakładając lekarskie 

słuchawki zwane stetoskopem. I nie był to wcale koniec niespodzianek, bo oto w drzwiach 

gabinetu stomatologicznego stanęła… mama Zosi. 

– Zapraszam do mnie – uśmiechnęła się serdecznie – postaram się przekonać was, że wizyta 

u dentysty to nic strasznego. Kto codziennie szczotkuje ząbki? Oczywiście zgłosili się 

wszyscy. 

– A pokażecie mi, jak to robicie? – spytała mama Zosi, wyjmując z szuflady plastikową 

szczękę i szczoteczkę. Konrad wziął szczoteczkę i raz-dwa przejechał po zębach, w prawo i w 

lewo. 

– Żeby wygarnąć wszystkie resztki jedzenia, trzeba szorować także z góry na dół, o tak – 

wyjaśniła pani doktor i zaprezentowała prawidłowy sposób czyszczenia zębów. Na koniec 

zaproponowała wszystkim mały przegląd. Ada trochę się bała dziwnego fotela 

dentystycznego, ale okazało się, że siedzi się na nim całkiem wygodnie. Mama Zosi zajrzała 

jej do buzi i oświadczyła, że tak zdrowych ząbków życzyłaby wszystkim swoim pacjentom. 

„A może ja zostanę dentystką? – pomyślała Ada. – Tyle się dziś nauczyłam…” 

 

Pytania do opowiadania – z wykorzystaniem ilustracji w książce (s. 72 – 73):  

− Kto odwiedził dzieci w grupie Ady? 

− Czym zajmują się wasi rodzice? 

− Czy byliście kiedyś w gabinecie dentystycznym? 

− Na czym polega praca dentysty? 

 

Praca plastyczna „Portret naszych rodziców”:  (dzieci 4 – letnie) 

(biała kartka z bloku rysunkowego lub technicznego, formatu A3, podzielona pionową kreską  

na pół, kredki lub flamastry) 

Dzieci: 

− na jednej części kartki rysują portret mamy, 

− na drugiej części kartki rysują portret taty. 

Osoba dorosła podpowiada dziecku kolejne etapy rysowania portretu, np. najpierw okrągła 

głowa, potem oczy, brwi, nos, usta, uszy, kolor włosów. 



Wtorek - 26.05.2020 r. 

Słuchanie piosenki pt. „Dziękuję mamo! Dziękuję tato!” -  

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE    (dzieci 3 i 4 – letnie) 

 

Dzieci podają przykłady – za co mogą podziękować mamie i tacie, a także starają się nauczyć 

słów refrenu piosenki.  

 

Wykonanie karty pracy, cz.2, nr 53: (dzieci 4 – letnie) 

Dzieci: 

− rysują krawat i apaszkę po śladzie, 

− kolorują rysunki tak, by każdy miał inny kolor, 

− mówią, komu można wręczyć w prezencie krawat, a komu – apaszkę. 

 

Kolorowanka  „Laurka dla Mamy”:  (dzieci 3 i 4 – letnie) 

Dzieci: 

− kolorują obrazek kredkami według własnych pomysłów 

 

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


 

 

 



Środa - 27.05.2020 r. 

Oglądanie filmu edukacyjnego „Moja Rodzina” (dzieci 3 i 4 – letnie): 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=X0dD7TJkbjg 

Dzieci po obejrzeniu filmu odpowiadają na pytania: 

− Co najbardziej lubi robić Twoja mama i Twój tata?  

− Jaka jest Twoja rodzina? 

− Jak spędzasz czas ze swoją rodziną? 

− W jaki sposób pomagasz rodzicom w domowych obowiązkach? 

 

Wykonanie karty pracy, cz.2, nr 17: (dzieci 3 – letnie) 

Dzieci: 

− oglądają obrazki i mówią, co robią tata i mama Olka i Ady, 

− naklejają obok obrazków zdjęcia przedmiotów potrzebnych do wykonania danej czynności, 

− nazywają przedmioty przedstawione na zdjęciach i określają, do czego są potrzebne. 

 

Wykonanie karty pracy, cz.2, nr 54: (dzieci 4 – letnie) 

Dzieci: 

− rysują w ramkach prezenty, jakie chciałyby wręczyć rodzicom (w niebieskiej ramce – 

prezent dla taty, a w czerwonej – dla mamy), 

− odczytują wyrazy zapisane na bilecikach (z pomocą osoby dorosłej), 

− dotykają palcem kolejnych obrazków serc i nazywają ich kolory. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X0dD7TJkbjg


Czwartek - 28.05.2020 r. 

Słuchanie wiersza K. Datkun - Czerniak pt.” Szczęście”. (dzieci 3 i 4 – letnie) 

 

Szczęście to: 

– uśmiech taty i mamy, 

– spadające z drzew kasztany, 

– zimne lody w gorący czas, 

– udany rysunek, 

– i gdy ktoś pochwali nas. 

Szczęście to wszystko, co jest dokoła: 

ludzie, drzewa, przedszkole i szkoła. 

Szczęście mam – gdy nie jestem sam! 

Szczęście, że jestem tu – na ziemi, 

pomiędzy ludźmi bliskimi. 

 

 

Pytania do wiersza: 

− Co to jest szczęście? 

− Co dla Ciebie jest szczęściem? 

− Kto jest dla Ciebie najbliższą osobą? 

 

 

Praca plastyczna  „Bukiet dla mamy i taty” - Wyprawka plastyczna, karta nr 11,  

(dzieci 3 – letnie) 

(zielona kredka, kartka, klej)      

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=22 

Dzieci: 

− wypychają z karty nacięte kształty, 

− układają koła według instrukcji i tworzą z nich kwiaty, 

− przyklejają na kartce obrazek wazonu, a potem – kwiaty ułożone z kół, 

− dorysowują kredką łodygi. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=22


Praca plastyczna  „Kwiatek – niespodzianka dla mamy i taty” - Wyprawka plastyczna, 

karta 26,     (dzieci 4 – letnie)            

( klej, nożyczki)      

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=68 

Dzieci: 

− wycinają z karty wszystkie zaznaczone konturem kolorowe paski i kształty, 

− składają i sklejają zgodnie z instrukcją. 

 

 

Piątek - 29.05.2020 r. 

 

Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej pt.” Jesteśmy razem”. (dzieci 3 i 4 – letnie) 

 

Zakwitły maki w ogrodzie. 

Mamie je podaruję. 

A siostra zrobi laurkę – 

sama ją namaluje. 

Ja tacie umyję samochód 

i zrobię to razem z bratem. 

Sam raczej bym nie dał rady - 

obydwaj kochamy tatę! 

Każdy zna takie słowo, 

ważne dla córki, dla syna. 

Oznacza miłość, wspólnotę… 

Jakie to słowo? 

RODZINA! 

 

 

Pytania do wiersza: 

− Co dziecko podaruje mamie? 

− Co dzieci zrobią dla taty? 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=68


− Co to jest rodzina? 

− Co można zrobić miłego dla swojej rodziny (samemu, z rodzeństwem)? 

 

 

Wykonanie karty pracy, cz.2, nr 55: (dzieci 4 – letnie) 

Dzieci: 

− oglądają obrazki, 

− mówią, co robią Olek i Ada z rodzicami, 

− opowiadają, jak spędzają wspólne chwile z rodziną, 

− kończą kolorować rysunki serc według wzoru (rytmu) z poprzedniej karty. 

 

Praca plastyczna  „Moja rodzina” :   (dzieci 3 i 4 – letnie)   

Dzieci: 

− rysują w ramce swoją rodzinę, 

− ozdabiają ramkę w wybrany przez siebie sposób.  

 

 



 

   


