
                                                                                         

25.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 1 

 

Temat: Rodzina największy skarb. 

Cele ogólne: 

1. Wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną. 

2. Rozwijanie koncentracji uwagi. 

3. Rozwijanie słownictwa. 

4. Rozwijanie motoryki małej.                     

 

Przebieg dnia: 

1.Ćwiczenia słownikowe „Moja rodzina”. 

albumy rodzinne ze zdjęciami 

Rodzic z dzieckiem oglądają zdjęcia rodzinne. Omawiają, kto na nich jest, co te osoby robią i 

jak wyglądają. Dzielą się swoimi wspomnieniami i odczuciami. 

2. Słuchanie opowiadania A. Galicy „Nasi rodzice”. 

- Uwaga, uwaga! – zawołała pani Paulina. -  mam ważne ogłoszenie.                                                                       

Jeż Julek nadstawił uszy z ciekawości.                                                                                                                                       

– Niedługo – mówiła pani – będzie ważny dzień, święto waszej mamy, a parę dni później 

święto taty.                                                                                                                                                     

– Aha, to mojej mamy i taty też będzie święto – pomyślał Julek. – Trzeba coś przygotować, 

żeby, było świątecznie, ale co?                                                                                                                     

- Dziś narysujemy piękne laurki – powiedziała pani.                                                                                                                 

–Jedną dla mamy, a drugą dla taty – ucieszyła się Martynka.                                                                  

– Najpiękniejsze na świecie! – zawołał Bartek.                                                                                                           

– Bo najbardziej ze wszystkich kocham mamę i tatę.                                                                                      

– A ja jeszcze kocham swojego braciszka – dodała Martynka. – Chociaż on jest jeszcze taki 

bardzo malutki, to wszyscy go kochamy.                                                                                               

– Mama, tata i dzieci to jest rodzina – wyjaśnia pani. – A w rodzinie wszyscy się kochają.                                    

– A babcia i dziadek? Spytał Franio. – Czy to też rodzina?                                                                                

- Oczywiście – przytaknęła pani. – To są rodzice waszych rodziców, oni wszyscy są waszą 

rodziną.                                                                                                                                                            

– Rodzice rodziców zaśmiał się Bartek. – Ale śmieszne!                                                                                          

– No tak stwierdziła Martynka. – Przecież moja mama nie mówi do babci: babciu, tylko: 

mamo.                                                                                                                                                                

– A mój tato powiedział, że jego mama robi lepsze placki z jabłkami niż moja mama – 

odpowiada Asia. – I mama powiedziała, że tata nie zna się na plackach.                                                               

– Placki z jabłkami, pycha – poklepywał się po brzuchu Jarek.                                                                                

– Halo, halo – zawołała pani. – Teraz nie rozmawiamy o plackach, tylko bierzemy się do 



                                                                                         

rysowania.                                                                                                                                                        

– Strasznie długo będziemy rysowali – narzekał Bartek. - Aż dwie laurki.                                                       

– No, zaczynajcie, już bo nie zdążycie – powiedział Julek. – A ja wam coś zaśpiewam. 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.                                                                                        

Rodzic zadaje pytania:    

                                                                                                                                                                                 

- O jakim ważnym dniu powiedziała pani przedszkolakom?                                                                            

- Jakie prezenty przygotują dzieci dla mamy i taty z okazji ich święta?                                                           

– Co to jest rodzina? 

3. Zabawa ruchowa „Mama/tata mówi, zrób…”. 

Rodzic wypowiada zdanie Mama/tata mówi, zrób….. dwa kroki, trzy podskoki, dwa 

klaśnięcia, trzy tupnięcia, a dziecko wykonuje polecenia. 

4. Praca plastyczna „Nasza wesoła rodzinka”. 

kartka bloku technicznego, kredki 

Narysuj swoją rodzinę zrób tak aby każda postać była prawidłowo narysowana z 

wyszczególnieniem części ciała: głowa, włosy, tułów, ręce, nogi, itp. 

5. Karta pracy. 

Słuchaj wierszyka i rysuj. 

6. Karta pracy. 

Znajdź osobę, do której należy przedmiot. Połącz linią osobę z przedmiotem. (użyj innych 

kolorów kredki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

1.Rodzina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

5. Słuchaj wierszyka i rysuj. 

 

 

 

 

 



                                                                                         

6. Znajdź osobę, do której należy przedmiot. Połącz linią osobę z przedmiotem. (użyj innych 

kolorów kredki) 

 

 

 

 

 



                                                                                         

26.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 2 

 

Temat: Święto Mamy. 

Cele ogólne: 

1. Wzmocnienie więzi uczuciowej. 

2. Rozwijanie słownictwa. 

3. Rozwijanie motoryki małej.                     

Przebieg dnia: 

1.Słuchanie wiersza „Mamo!!”. 

Mamo!!  

- Mamo daj !!! 

- Mamo kupa!!! 

- Mamo pokaż !!! 

- Mamo zrób !!! 

- Mamo dziura !!! 

- Mamo jeść !!! 

- Mamo pokaż !!! 

- Mamo nieś !!! 

- A dzisiaj jest święto mamusi, 

wiesz mamo nic nie musisz. 

Sama wszystko zrobię w domu…. 

Tylko Mamo, tylko Mamo,  

tylko Mamo troszkę pomóż! 

2.Zabawa ruchowa „Co robi mama”.  

Dziecko kolejno naśladuje czynności podane przez R.: czesanie, pranie, odkurzanie, 

prasowanie itp. 

3. Karta pracy. 

Słuchaj wierszyka i rysuj. 

4. Karta pracy. 

blok techniczny kolorowy, klej, nożyczki 

Wytnij elementy. Ułóż bukiet dla mamy i naklej na kolorową kartkę. Z zielonych pasków 

zrób łodygi, potem doklej dowolne kwiaty i liście. Bukiet można ozdobić kokardą i sercem. 

5. Karta pracy. 

Pokoloruj korale dla mamy według wzoru. 

6. Karta pracy.                                                                                                                                          

Pokoloruj na żółto wszystkie tulipany, a na czerwono wszystkie róże dla mamy.  



                                                                                         

3. Słuchaj wierszyka i rysuj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

4. Wytnij elementy. Ułóż bukiet dla mamy i naklej na kolorową kartkę. Z zielonych pasków 

zrób łodygi, potem doklej dowolne kwiaty i liście. Bukiet można ozdobić kokardą i sercem. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

5. Pokoloruj korale dla mamy według wzoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

6. Pokoloruj na żółto wszystkie tulipany, a na czerwono wszystkie róże dla mamy. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

27.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 3 

 

Temat: Święto Taty. 

Cele ogólne: 

1. Wzmocnienie więzi uczuciowej. 

2. Rozwijanie słownictwa. 

3. Rozwijanie motoryki małej.               

Przebieg dnia: 

1.Słuchanie wiersza H. Łochockiej „Święto Taty”. 

„Święto taty” 

Dzisiaj Dzień Taty, mojego taty                                                                                                                        

i wszystkich ojców na świecie.                                                                                                                          

Niosę dla taty z ogródka kwiaty,                                                                                                                         

co swoim tatom niesiecie? 

Kwiatka nie macie? Zarzućcie tacie                                                                                                                   

na szyję ciepłe swe ręce,                                                                                                                                             

mówiąc do ucha: Tatku, posłuchaj,                                                                                                                       

chcę cię uściskać, nic więcej. 

2. Zabawa ruchowa „Jadę samochodem z tatą”.  

Dziecko trzyma obręcz jak kierownice samochodu i biega swobodnie w różnych kierunkach. 

Na sygnał R. zatrzymuje się i trąbi. 

3. Praca plastyczna „Ozdobna ramka ”. 

zdjęcie, klej, farby 

Dziecko macza palec wskazujący w farbie i za pomocą odcisków ozdabia w dowolny sposób 

ramkę. Gdy ramka wyschnie przykleja swoje zdjęcie. 

4. Karta pracy. 

Pokoloruj krawat na dolnym wieszaku, tak aby wszystkie krawaty miały swoją parę. Policz 

krawaty na górnym wieszaku. W ramce na dole narysuj tyle samo kresek. 

5. Karta pracy. 

Zatankuj samochód.  

 

 

 



                                                                                         

3. Praca plastyczna „Ozdobna ramka ”. 

 

 

 

 

 



                                                                                         

4. Pokoloruj krawat na dolnym wieszaku, tak aby wszystkie krawaty miały swoją parę. Policz 

krawaty na górnym wieszaku. W ramce na dole strony narysuj tyle samo kresek. 

 

 

 

 

 



                                                                                         

5. Zatankuj samochód.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

28.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 4 

 

Temat: „Mama, tata, siostra, brat”. 

Cele ogólne: 

1. Rozwijanie empatii wobec członków rodziny. 

2. Rozwijanie słownictwa. 

3. Rozwijanie motoryki małej.                     

 

Przebieg dnia: 

1.Słuchanie piosenki „Moja wesoła rodzinka” ( sł. S. Karaszewski, muz. T. Strąk). 

„Moja wesoła rodzinka” 

My rodzinkę dobrą mamy 

Zawsze razem się trzymamy. 

I choć czasem czas nas goni 

My jak palce jednej dłoni. 

Ref. Mama, tata, siostra brat i Ja 

To Mój mały świat 

Dużo słońca, czasem grad 

To wesoły jest Mój świat. 

Mama zawsze kocha czule 

Ja do mamy się przytulę 

Tata kocha lecz inaczej 

Uspokaja kiedy płacze. 

Ref. Mama, tata……… 

Gdy napsocę i nabroję 

Siadam w kacie bo się boję. 

Tata skarci, pożałuje 

A mamusia pocałuje. 

Ref. Mama, tata……… 

Kiedy nie ma taty, mamy 

Wszyscy sobie pomagamy. 

I choć sprzątać nie ma komu 

Jest wesoło w naszym domu. 

Ref. Mama, tata……… 



                                                                                         

Rozmowa na temat piosenki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Rodzic zadaje pytania: 

- O kim opowiada piosenka?                                                                                                                    

– Dlaczego kochacie swoich rodziców?                                                                                                          

– Co lubicie robić z mam/tatą/bratem/siostrą? 

https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc 

2. Zabawa ruchowa „Moja wesoła rodzinka” ( sł. S. Karaszewski, muz. T. Strąk). 

Muzyczna improwizacja ruchowa do piosenki „Moja wesoła rodzinka” ( sł. S. Karaszewski, 

muz. T. Strąk). 

https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc 

3. Ćwiczenia logopedyczne. 

lusterko dla dziecka 

Rodzic daje dziecku lusterko, demonstruje ćwiczenia, powtarzając je kilkakrotnie i pilnując 

dokładnego ich wykonania przez dziecko: 

- powitanie – przy szeroko otwartych ustach język – tata – wita się ze swoimi dziećmi – 

zębami, dotykając swoim czubkiem do każdego zęba: najpierw na górze, potem na dole                             

- pyszny obiad – dziecko oblizuje językiem wargę górną i dolną, jak po zjedzeniu pysznego, 

rodzinnego obiadu                                                                                                                                           

- spacer – przy szeroko otwartej jamie ustnej, język idzie na spacer w stronę nosa i w stronę 

brody.                                                                                                                                                            

– rodzinna zabawa – dziecko naśladuje dmuchanie baloników: wciąga powietrze nosem i 

wypuszcza ustami                                                                                                                                                 

- huśtawka – język – tata – huśta swoje dzieci: unosi się raz za górne, raz za dolne zęby                                                                     

– buziaki – dzieci przesyłają buziaki dla mamy i taty przez mocne ściągnięcie warg                                      

- kropeczki – czubek języka maluje kropeczki na suficie (dotyka podniebienia) 

4. Praca plastyczna (odciskanie dłoni w masie solnej). 

1 szklanka mąki, 1 szklanka soli, ok. 0,5 szklanki wody, miska, wałek, barwniki spożywcze 

lub farby 

Rodzic wspólnie z dzieckiem przygotowuje masę solną, dziecko dokładnie ją ugniata. 

Następnie delikatnie ją rozwałkowują, tak, żeby uzyskać gruby placek. Potem R. delikatnie 

oprósza dziecku mąką dłoń (by nie przykleiła się do masy) i dziecko odciska swoje ręce. 

Wokół odcisków wycinają odpowiedni kształt. Do masy można dodać barwniki spożywcze, 

by uzyskać różne kolory, albo pomalować odcisk farbami po dokładnym wyschnięciu masy. 

5. Karta pracy. 

Powiedz co Ola lubi robić z tatą. Narysuj pod obrazkiem co ty lubisz robić z tatą. 

6. Karta pracy. 

Otocz pętlą po dwa serca. Czy wszystkie serca są w parze?  



                                                                                         

5. Powiedz co Ola lubi robić z tatą. Narysuj pod obrazkiem co ty lubisz robić z tatą. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

6. Otocz pętlą po dwa serca. Czy wszystkie serca są w parze?  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

29.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 5 

 

Temat: W rodzinie pomagamy sobie wzajemnie. 

Cele ogólne: 

1. Kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie. 

2. Poszerzanie słownictwa czynnego. 

3. Rozwijanie wyobraźni twórczej. 

 

Przebieg dnia: 

1.Rozwiązywanie zagadek dotyczących członków rodziny i wskazywanie rozwiązań na 

obrazkach.  

obrazki przedstawiające członków rodziny (mama, tata, babcia, dziadek). 

Razem mieszkamy: ja, mama, tata.                                                                                                                                

Mam młodszą siostrę, starszego brata…                                                                                                           

Każdy pamięta o urodzinach,                                                                                                                                        

bo taka właśnie jest ma … (rodzina) 

Poznajcie sami                                                                                                                                                       

– to pewnie ważna pani,                                                                                                                                                              

co przytuli, kiedy płaczę,                                                                                                                                            

nawet w tedy, gdy wilka zobaczę.                                                                                                                         

I tyle rzeczy potrafi zrobić sama!                                                                                                                                 

To na pewno moja …..(mama) 

To taki pan,                                                                                                                                                                    

co potrafi naprawić kran.                                                                                                                                 

Ogląda w telewizji mecze,                                                                                                                                      

wtedy, gdy mama ciasto piecze.                                                                                                                          

I powiedział, że kiedyś zwiedzimy pół świata.                                                                                               

To na pewno mój …..(tata) 

Ta dziewczyna i ten chłopak 

jedną mamę mają. 

Odgadnij i powiedz prędko: 

jak ich nazywają? (rodzeństwo) 

Łatwą tu zagadkę mamy: 

kim jest dla was mama mamy? (babcia) 

 

 



                                                                                         

 

Nie każdy jest siwy, 

nie każdy wąsaty, 

lecz każdy jest tatą 

mamy albo taty. dziadek)              

2. Zabawa dramowa „W mojej rodzinie”. 

Zadaniem dziecka jest pokazanie ruchem jedną wybraną czynność, którą lubi robić z mamą 

lub tatą. Rodzic ma za zadanie odgadnąć, o jaką czynność chodzi i ją nazwać. Następnie 

rodzic pokazuje, a dziecko ma za zadanie odgadnąć. 

3. Zabawa słowna – kończenie rozpoczętych zdań.  

Moi rodzice są kochani, bo…..                                                                                                                  

Lubię być w domu, bo…..                                                                                                                          

Moja mama/ mój tata/ moja babcia/ mój dziadek/ moje rodzeństwo najbardziej lubi ….. 

4. Praca plastyczna „Rodzice przy pracy”. 

kartka bloku technicznego, kredki.   

Narysuj swoich rodziców podczas prac domowych. 

5. Karty pracy. 

Zastanów się, które obrazki przedstawiają dobre sposoby spędzenia wolnego czasu z 

rodzicami, i narysuj obok tych obrazków uśmiechnięte buzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

 

1.Odgadywanie zagadek dotyczących członków rodziny i wskazywanie rozwiązań na 

obrazkach.  

 

 

    

RODZINA 

 

      

        RODZEŃSTWO 

 

 

            

               DZIADEK 

 

 



                                                                                         

5. Zastanów się, które obrazki przedstawiają dobre sposoby spędzenia wolnego czasu z 

rodzicami, i narysuj obok tych obrazków uśmiechnięte buzie. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

KOLOROWANKI 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

  

 



                                                                                         

              

      



                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


