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 Na dobry początek dnia: „Ćwiczenia na słońcu” 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc 

 
 Rozwiąż krzyżówkę /*załącznik/- dowiesz się o czym nie 

zapominamy w maju 
 

 
 15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodziny 

 
i  

Dzień Polskiej Niezapominajki 
 - ten dzień ma nam uświadomić piękno polskiej przyrody. Pamiętajmy więc, że chroniąc 
naszą przyrodę, chronimy też siebie i naszych bliskich. Z tej okazji możemy wykonać 
piękną pracę plastyczną - Niezapominajka (sposób wykonania w załączniku). 
 

 
 

 18 maja 2020 to setna rocznica urodzin naszego 
wielkiego Polaka - Jana Pawła II 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jdBC-XunK7Y 

Papież –Polak, Karol Wojtyła 

https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc
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był nie tylko głową kościoła katolickiego, ale  dla wielu milionów ludzi na świecie był 
kimś bardzo bliskim, tak bliskim, jak ojciec. 

Pewnie wszyscy znają piosenkę Arki Noego " Tato ( nie boję się, gdy ciemno jest)". 
Może zaśpiewacie  ją wspólnie z rodzicami, rodzeństwem, bliskimi, by przypomnieć 

sobie tę Wielką Postać. 
https://www.youtube.com/watch?v=Xb6rOPW2Nno 

 

 26 maja Dzień Matki 
 

 
   W tym tygodniu przygotowujemy się już do tego święta. 

 
1. Posłuchaj dwóch opowiadań z książki „ Nasza mama czarodziejka” 

 Joanny Papuzińskiej: 
 

 
"Jak nasza mama odczarowała wielkoluda" 

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

 
"Jak nasza mama zreperowała księżyc" 

https://www.youtube.com/watch?v=i-hbBKSv_uE 

 
2. Zaśpiewaj dla Mamy. 

Podpytaj  mamę, jaki jest jej ulubiony przebój, naucz się go śpiewać i wystąp dla 
niej 26 maja lub wykorzystaj nasze propozycje. 
 

Piosenka pt. „A ja wolę moją mamę” Majki Jeżowskiej 
https://www.youtube.com/watch?v=X6ZpumEE3xs 

 

 
 

„Ta piosenka jest dla Mamy” 
https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY 

3. Może z poniższych propozycji wybierzesz prezent dla Mamy, który zrobisz 
 w tym roku. 
 

Propozycje: 
https://dzieciakiwdomu.pl/2018/05/pomysly-na-prezent-diy-od-dzieci-na-dzien-matki.html 
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https://www.youtube.com/watch?v=fGMzNV6rVIU 
https://www.mamawdomu.pl/2017/05/prezenty-dzien-mamy.html 

 

Jeśli lubisz origami proponuję taki prezent - pudełeczko pełne miłości 
https://www.youtube.com/watch?v=M0ZUciwZv00 

 

 
 

Laurki dla Mamy 
https://www.youtube.com/watch?v=yFkMtX6PX78 

https://ekodziecko.com/category/prace-plastyczne/dzien-mamy-i-taty 
https://polki.pl/rodzina/dziecko,5-pomyslow-na-laurke,10079579,artykul.html 

https://tipy.interia.pl/tag13372,laurka-na-dzien-mamy.html 

 
I ostatnia propozycja, papierowe stokrotki. 

Można je wykorzystać na laurkę dla Mamy lub Taty z okazji nadchodzących ich świat. 
https://www.youtube.com/watch?v=O0baOLAOxfY 

 
 

 
 
 

 23 czerwca Dzień Ojca 
Z okazji Dnia Rodziny wspominamy również Dzień Taty 

 
1. Zaśpiewaj dla Taty. 

Podpytaj  Tatę, jaki jest jego ulubiony przebój, naucz się go śpiewać 
 i wystąp 23 czerwca lub wykorzystaj nasze propozycje. 

 
Piosenki pt. “Mama i Tata” https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4 

“Mój Tato” https://www.youtube.com/watch?v=K4L7hvqBx-0 

 
2. Propozycje plastycznych inspiracji. 

 
Dla całej rodziny proponujemy aktywności plastyczne -zabawa i rozrywka: 
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https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/07/papierowe-piora-diy/ 
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/piankolina-masa-plastyczna-przepis/ 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/04/kartonowe-domki/ 
 

Krawat do laurki dla Taty 
https://www.youtube.com/watch?v=nixY9H39kqo 

 

 
 

Laurka dla Taty lub Mamy 
https://www.youtube.com/watch?v=GsybRwXluAw 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GCS5xqDWenU 
 

 

Joanna Papuzińska- Nasza mama czarodziejka cz.2 

 

Serdecznie pozdrawiamy 

 

Wychowawcy Świetlicy 
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