
ZAJĄCZKI 

Drodzy rodzice, Kochane dzieci !!!                                                                                  
Witam Was serdecznie!!!! W tym tygodniu będziemy realizować tematykę pt: 

ŚWIĘTO RODZICÓW.                                                                                                                       
Ten tydzień dedykujemy właśnie Wam  !!!!!!  

Jak co roku, 26 maja świętujemy Dzień Matki. Miesiąc później - 23 czerwca - 
obchodzimy Dzień Ojca. Są to jedne z najpiękniejszych dni w roku.                          

Chciałabym połączyć te święta tak, abyśmy mogli uczcić je i świętować razem.           
W tym roku zamiast tradycyjnej uroczystości przygotowanej przez Wasze dzieci              

w przedszkolu chcę Wam dać radość, uśmiech i niezapomniane wrażenia                     
ze wspólnej zabawy na naszych zajęciach.  
 

  

   

I. Eksperymentujemy głosem: zabawa „Powitanie” – wypowiadanie imion osób               
z rodziny na różne sposoby: głośno, cicho, śpiewająco, szybko, wolno, rytmicznie, 
wesoło, smutno, itp. 
 
"Gimnastyka” – zabawa ruchowa, reagowanie ruchem na treść rymowanki: 
 
Co dzień rano nasza mama 
z hukiem okno nam otwiera 
i okrzykiem budzi wszystkich: 
– Gimnastyka będzie teraz! (marsz w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami) 
Rączki w górę i na boki, 
trzy przysiady, dwa podskoki, 
wdech i wydech, cztery skłony 
i pajacyk roztańczony. (ćwiczenia zgodnie z treścią rymowanki) 
Jeszcze uśmiech do słoneczka 
i poranna szklanka mleczka. (dzieci uśmiechają się do siebie i naśladują gest picia 
ze szklanki) 
Potem wszyscy przez dzień cały 
humor mają doskonały. (dzieci machają do siebie nawzajem, uśmiechając się 
szeroko) 
 
II. Kochane dzieci posłuchajcie teraz wiersza pt: „Mama i tata” – J. Koczanowska 
 
Mama i Tata to nasz świat cały, 
ciepły bezpieczny, barwny, wspaniały, 
to dobre, czułe, pomocne ręce, 
i kochające najmocniej serce. 
To są wyprawy do kraju baśni, 
wakacje w górach, nad morzem , na wsi, 
loty huśtawką , prawie do słońca 
oraz cierpliwość co nie ma końca. 
Kochana Mamo, Kochany Tato 



dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 
że nas kochacie, że o nas dbacie, 
i wszystkie psoty nam wybaczacie. 

 

Porozmawiajmy teraz na temat treści wiersza  : 
 - Kim dla dzieci jest mama i tata? 
- Za co dzieci dziękują rodzicom? 
 
Dokończcie zdanie….: 
- Moi rodzice są kochani , bo…                                                                                                                                                        
- Pomagam rodzicom w…                                                                                                                                                          
- Lubię być w domu, bo…                                                                                                                                                          
- Z tatą najchętniej robię…                                                                                                                                                          
- Z mamą najchętniej robię… 
 
Zachęcam do wykonania kart pracy, cz. 4, s.44-45. (Łączenie pierwszych głosek z 
nazw rysunków. Rysowanie dla Ady i Olka prezentów, które przygotowali dla 
rodziców, których nazwy powstały z połączenia głosek. Rysowanie po śladach.) 
 

III. Policz - gra edukacyjna: przeliczanie zabawek. 

 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/181b551f0cdeea757f13c6d29b1e5519_/index.html 

 
 
ZADANIE DODATKOWE DLA MAŁYCH CUKIERNIKÓW ;) 
 
Ciasteczka dla mamy i taty – zajęcia kulinarne, pieczenie ciasteczek. Zachęcamy do 
przesyłania zdjęć z wypiekami na @ :) Można również zrobić piękną laurkę                          
z życzeniami !!!!!!!– PAMIĘTAJCIE KOCHANE DZIECI, PREZENT SAMODZIELNIE 
ZROBIONY JEST NAJPIĘKNIEJSZĄ NIESPODZIANKĄ DLA KAŻDEGO RODZICA 
 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/181b551f0cdeea757f13c6d29b1e5519_/index.html


KRUCHE CIASTECZKA MAŚLANE  
 
Składniki: 
0,5 kg mąki 
3 łyżeczki proszku do pieczenia 
1 szklanka cukru 
200 g masła 
1 łyżka tłustej śmietany 
3 jajka 
 
Kruche ciasteczka maślane – jak to zrobić? 
Masło wyciągamy wcześniej z lodówki, kroimy na małe kawałeczki i odstawiamy, 
żeby zmiękło. Suche składniki mieszamy razem w misce. Dodajemy masło, 
śmietanę i jajka. Zagniatamy  do uzyskania gładkiej masy. Ciasto można też 
wyrobić w robocie kuchennym lub stojącym mikserze. Po wyrobieniu powinno 
mieć konsystencję plasteliny, jeśli jest zbyt rzadkie dodajemy mąki, jeśli zbyt 
suche – śmietany. Warto jednak pamiętać, żeby nie przesadzać z dosypywaniem 
mąki, jeśli da się jej za dużo upieczone ciasteczka będą twarde. Ciasto wałkujemy 
na grubość  od 3-5 mm, wykrawamy ciasteczka (np.: w kształcie serc)                                  
i przekładamy na blachę wyłożoną papierem  do pieczenia. Pieczemy około 10 
minut w piekarniku rozgrzanym na 180 stopni. 
 
                                                   GOTOWE!!!! SMACZNEGO!!!!! 
 

 
https://ciastkozercy.pl/kruche-ciasteczka-maslane/ 

https://ciastkozercy.pl/kruche-ciasteczka-maslane/

