
 
 
 
 
 
Tygodniowy zakres treści nauczania i wychowania oraz sposób realizacji tych treści 
Grupa: Pszczółki i Żabki (5-latki) 
Nauczyciel: Ewa Ziętala, Katarzyna Gołos                      
Tygodniowy wymiar godzin: 25 godzin 
Temat kompleksowy: „Moja rodzina” 
Termin realizacji  od 25.05.2020 do 29.05.2020 
 
 
 
 
 

 Dzień tygodnia Temat zajęć Sposoby realizacji , zadania do wykonania 
przez dziecko w domu 

Uwagi. 

 
Poniedziałek 
25 maja 

 
 
 
Rodzina 

1. „Rodzina” – pogadanka na podstawie 
ilustracji i filmu 
 

2. „Jest tata, jest mama i jestem ja” - 
ćwiczenie z książki „Pięciolatek – 
Razem poznajemy świat” cz.4, s.18 

 
3. „Rodzinny portret” – rysowanie 

kredkami 
 

4. „Kto jaką rolę pełni w rodzinie” – 
kończenie rozpoczętych zdań 
 

• Materiały i nagrania 
zamieszczone 
przez nauczycielki 
w grupie 
Messenger 



 

Wtorek 
26 maja  

 
 
 
 
Kwiaty dla mamy 
 
 
 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć – 
zagadka dotycząca mamy; zwrócenie 
uwagi na Dzień Mamy obchodzony 
tego dnia 
 

2. Suchanie wiersza A. Surowiec „Moja 
mama”; rozmowa na temat utworu 

 
3. Praca plastyczna „Laurka dla mamy” 

 
4. „Liczymy kwiaty” – karta pracy – 

Pięciolatek – Razem poznajemy świat 
cz.4 , s. 21 
 

 

• Materiały i nagrania 
zamieszczone 
przez nauczycielki 
w grupie 
Messenger 

Środa 
27 maja 

 
 
 
 
Pochodzimy z 
różnych rodzin 
 

1. Propozycja wysłuchania wiersza D. 
Wawiłow „Trójkątna bajka” 
 

2. Rozmowa na temat treści utworu 
 

3. „Rodziny mogą być różne” – zwrócenie 
uwagi na różnorodność rodzin, np. 
rodziny wielopokoleniowe, rodziny 
zastępcze, rodziny adopcyjne 
 

 
4. „Pochodzimy z różnych rodzin” – 

prezentacja filmów i ilustracji 
przedstawiających zwierzęce rodziny 

• Materiały i nagrania 
zamieszczone 
przez nauczycielki 
w grupie 
Messenger 



 

Czwartek 
28 maja 

 
 
 
Nasi rodzice 
 
 

1. „Moi rodzice” – zabawa dydaktyczna 
 

2. Zabawa naśladowcza „W garderobie 
naszej mamy” 

 
3. „Portret mamy i taty” – malowanie 

farbami 
 

4. „Porządki w domu” – ćwiczenie z 
książki „Pięciolatek – Razem 
poznajemy świat” cz.4., s. 20 

 

• Materiały i nagrania 
zamieszczone 
przez nauczycielki 
w grupie 
Messenger 

Piątek 
29 maja 

 
 
 
Spędzam czas ze 
swoją rodziną 

1. „Rodzina i rodzinka” – tworzenie 
zdrobnień 
 

2. Propozycja wysłuchania wiersza D. 
Kossakowskiej „Moja mama”; rozmowa 
na temat utworu 

 
3. Propozycja wysłuchania wiersza 

„Mojemu tacie” A. Surowiec; rozmowa 
na temat utworu 
 

4. „Co lubią robić moi rodzice?” – 
wypowiedzi dzieci 

 
5. „Spędzam czas ze swoja rodziną” – 

ćwiczenie z książki „Pięciolatek – 
Razem poznajemy świat” cz.4., s.19 
 

• Materiały i nagrania 
zamieszczone 
przez nauczycielki 
w grupie 
Messenger 



 

 
 


