
 

 

 

 

 

„Jestem członkiem rodziny,  

więc działam razem z nimi” 

 

 

Witajcie Kochane Przedszkolaki!!! 

W tym tygodniu mamy dla Was niespodziankę. Będą to zadania inne niż do tej pory. 

Proponujemy Wam, abyście z okazji Dni Rodziny spróbowali pomóc swoim rodzicom  

w pracach domowych. Każda grupa będzie więc miała te same wyzwania.  

 

 

Dwie Godziny dla Rodziny jest kampanią społeczną na rzecz głębokich relacji 

rodzinnych,aby być razem, a nie „obok siebie”. 

15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodzin 

26 maja Dzień Mamy 

22 czerwca Dzień Taty 

 

Zatrzymajmy się na tę chwilę, przyjrzyjmy się sobie i naszym rodzinom. 

 

 

Tym razem do planowania pracy na tablicy zadań, możecie użyć symboli znajdujących się 

przy poszczególnych zadaniach. 

 



Zadanie 1 - Przygotowujemy deser  

 

Przygotowywanie wspólnego posiłku jest okazją do wzmacniania więzi rodzinnych. Dzieci 

najefektywniej uczą się poprzez działanie praktyczne. Kierując się zasadą Konfucjusza:  

„Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, 

 pozwól mi zrobić – zrozumiem”  

warto wspólnie przygotować proste posiłki (np. sałatka owocowa, kolorowe kanapki, koktajl, babeczki…).  

 

Nawet takie maluchy jak 2-3 latki będą wspaniałymi kucharzami. Dzieci z zapałem włączają się w takie 

czynności jak krojenie, mieszanie, obieranie 

 (np. czosnku), smarowanie itp. Zajęcia takie wymagają wcześniejszego przygotowania, jednak wysiłek 

włożony w takie domowe warsztaty kulinarne zaowocują nie tylko zwiększeniem praktycznych umiejętności 

dziecka, ale także będą wspaniałą formą integracji całej rodziny. 

Już trzylatek może wykonać proste czynności przy przygotowywaniu posiłku, które dadzą mu wiele satysfakcji. 

Warto jak najszybciej zaangażować dziecko w gotowanie i kuchenne czynności, pokazać mu, że posiłek może 

nie tylko dobrze smakować, ale być też doskonałą zabawą. 

Proponujemy Wam wspólną zabawę -zostańcie cukiernikami  

 przygotujcie deser, to nasze propozycje: 

 

1. Muffinki-babeczki truskawkowe (trochę dużo cukru, ale raz na jakiś czas można 

zjeść pyszny deser;) 

https://www.youtube.com/watch?v=W3zD-u3B_bo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W3zD-u3B_bo


Składniki:  

400g truskawek 

2 łyżki cukru (możecie policzyć, ile to jest łyżeczek?) 

………………………………………………………….. 

125g mąki pszennej (jak zważycie to policzcie, ile to jest łyżek wsypując np. do szklanki i wtedy dowiecie 

się, ile mąki mieści się w szklance) 

125g cukru ( przeliczcie, ile to łyżek i ile się mieści w szklance) 

125g masła  

2 jajka (czy umiecie wbijać jajka do miski?) 

czubata łyżeczka proszku do pieczenia 

2 łyżki mleka ( ile to jest łyżeczek?) 

Wykonanie: 

Truskawki umyć i obrać. Miksujemy je mikserem, następnie przez sitko przecieramy np. pałką, aby nie było 

pestek, po przetarciu wsyp 2 łyżki cukru i wymieszać. Rodzice wstawiają na średni palnik na 30 minut 

(odmierzajcie czas na zegarku, a jak macie minutnik ustawcie na 30 minut). Pamiętajcie o mieszaniu. 

 

Do miski wsyp mąkę, cukier i dodaj masło (musi być miękkie), wbij 2 jajka, dodaj proszek do pieczenia- 

wszystko miksujemy, albo ucieramy pałką. Nie zapomnij, że po kontakcie z surowymi jajkami należy 

dokładnie umyć ręce – w przeciwnym razie możemy narazić się na salmonellę ! 

Do utartego ciasta dodaj przetarte truskawki – 4 łyżki. 

Ułóż foremki do babeczek na blaszce (policz je) i nakładaj ciasto do połowy foremek. Po nałożeniu wstaw 

blaszkę do piekarnika nagrzanego do 160 stopni i piecz je 20 do 23 minut (ustaw czas lub patrz na zegarek). 

Gdy babeczki będą się piekły przygotujcie krem. 

250g serka mascarpone 

3 łyżki cukru pudru 

500ml śmietany kremówki (30% lub 36%) 

Łyżeczka ekstraktu waniliowego lub można wsypać cukier waniliowy 

 Wszystkie składniki należy zmiksować i krem gotowy       

Po wystudzeniu babeczki udekorujcie  kremem i truskawkami. 

 

 

 

 



2. Najłatwiejsze Muffinki- babeczki kuchnia 

Tosihttps://www.youtube.com/watch?v=WHfdtXzLnLw 

 

 

 

Możecie wykonać wspólnie słodki deser dla całej rodziny 

 według własnego przepisu i pomysłu.  

❖ przygotujcie przepis 

❖ poproście rodziców o zrobienie zakupów 

❖ przygotujcie odpowiednie narzędzia pracy 

❖ pamiętajcie o fartuszku i zasadach higieny 

❖ przygotujcie produkty-  podczas tych czynności będziecie doskonalić umiejętności matematyczne, jeżeli 

macie wagę kuchenną to drodzy rodzice nauczcie dzieci ważyć potrzebne ilości produktów, wsypujcie, 

liczcie, mieszajcie, przeliczajcie. 

❖ jeżeli używacie miksera pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa  ( przy pomocy rodziców) 

❖ a czy każdy z Was potrafi wbić jajka? 

❖ ułóżcie foremki na blaszce do pieczenia (policzcie je) 

❖ nakładajcie ciasto do foremek, a następnie do piekarnika 

❖ po upieczeniu czas na dekorację 

❖ pamiętajcie o posprzątaniu w kuchni ,gdy skończycie piec babeczki 

❖  nakryjcie do stołu- talerzyki deserowe (do ciasta), łyżeczki, szklaneczki, sok, herbata….serwetki 

(możecie stół udekorować wg własnego pomysłu) 

❖ zaproście rodzinę do stołu na słodki poczęstunek  

❖  pamiętajcie o prawidłowym zachowaniu się przy stole 

 

Życzymy smacznego i miłej zabawy 

 

 

 

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


Zadanie 2 – Przygotowujemy kolację  

To zadanie musicie podzielić na etapy: 

➢ Nakrywamy do stołu  

 
 

Zacznijmy od wspólnego nakrywania do stołu. Mamy dla was małą wskazówkę, jak powinny być  rozłożone 

talerze, sztućce, serwetki i szklanki: 

 
 

Zacznijcie od przeliczenia, ile członków rodziny zasiądzie do kolacji, gdyż tyle będzie potrzebnych talerzy, 

szklaneczek, sztućcy, serwetek.  

Może macie jakiś ciekawy pomysł na złożenie serwetki? 

Poproście o pomoc rodzica lub rodzeństwo i wspólnie nakryjcie do stołu ☺ 

 

➢ Przygotujcie wspólnie posiłek: 

 

Mamy dla Was przepis na pyszną pizzę ☺ 

Przepis na pizzę: 

Ciasto: 

• 150g mąki pszennej 

• pół łyżeczki soli 

• 2 łyżki oleju 

• 10g świeżych drożdży lub 3,5g suchych drożdży instant 

• 75 ml lekko ciepłej wody 



Mąkę, sól, olej, drożdże (świeże pokruszyć) i 75 ml ciepłej wody zagnieć na jednolite ciasto. Miskę z ciastem 

przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 45 minut. Na blaszce wyłożonej papierem do 

pieczenia uformuj z ciasta spód do pizzy w kształcie koła, rozciągnij i rozpłaszcz ciasto na boki (boki najlepiej 

zrobić troszkę grubsze). Ciasto posmaruj niezbyt grubo sosem pomidorowym, posyp serem i ułóż ulubione 

dodatki. A teraz przygotowaną pizzę włóż do piekarnika (musi być rozgrzany do 220 stopni), po 20 minutach 

pizza będzie gotowa i na pewno pyszna. SMACZNEGO ☺ 

Nie zapomnij o zasadach savoir-vivre  - magiczne słowa – proszę, dziękuję - na pewno się przydadzą. 

 

➢ Pozmywaj naczynia ☺ 

 

Teraz pozmywaj naczynia lub włóż je do zmywarki. Następnie umieść suche naczynia na swoich miejscach. 

Pamiętaj o właściwym segregowaniu sztućcy w szufladzie – na pewno każda łyżka chciałaby trafić do swojej 

rodziny łyżek, łyżeczka do łyżeczek, widelec do widelców, nóż do noży (ale uwaga – noże to zadanie dla 

dorosłych, chyba, że są to noże do krojenia potraw na talerzu). Na pewno pozostałe naczynia też chętnie wrócą 

na swoje miejsca – możesz im w tym pomóc.  

➢ A teraz gdy naczynia już zostały umyte, pozamiataj i umyj podłogę. Ze stołu na 

pewno też trzeba będzie zetrzeć, ale przecież to bardzo łatwe, bo w przedszkolu 

każdy dyżurny od stolików miał takie zadanie☺ 

 

Dzięki temu Wasza kuchnia znów będzie czysta i błyszczaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 3 - Dbamy o rośliny  

 

Uwaga, aby rozpocząć to zadanie, sprawdźcie najpierw wspólnie, czy rośliny, którymi się 

zajmiecie, nie są dla Was szkodliwe !!! 

 

➢ Podlej kwiaty w doniczkach w swoim domu. Spróbuj to zrobić ostrożnie, tak, aby woda trafiła do 

doniczki, a nie na podłogę i nie lejcie zbyt wiele wody, bo rośliny tego nie lubią. Jeśli zdarzy się, że 

woda się wyleje, to szybciutko wytrzyj ją ściereczką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Czy  Wasze kwiaty mają duże, długie  liście ? - możesz je wytrzeć z kurzu wilgotną ściereczką. 

➢ Niektóre rośliny lubią być zraszane wodą, możesz je popsikać spryskiwaczem. 

➢ Sprawdź, czy któraś roślina nie ma już za ciasno w swojej doniczce. Może trzeba ją przesadzić do 

większej? Mama lub tata na pewno Ci pomogą . 

Masz skrzynki z kwiatami na balkonie? 

➢ O nich też trzeba pamiętać! Weź konewkę i je podlej.                                

➢ Może pojawiły się też w nich pierwsze chwasty, z pomocą rodzica spróbuj je usunąć. 

 



 

 

 

 

 

Na działce też jest mnóstwo pracy! 

➢ podlej grządki konewką lub wężem ogrodowym 

➢ możesz  posiać  lub wsadzić z mamą  jakieś warzywa lub kwiaty, zrób też napis lub obrazek i umieść go 

przy roślince (zabezpiecz tylko przed zniszczeniem – np. włóż do woreczka) 

➢ tu z pewnością też znajdą się jakieś chwasty – pamiętaj, że trzeba je systematycznie usuwać, bo 

osłabiają inne roślinki – a wiec zabierz się do pracy ☺ - roślinki na pewno Ci za to podziękują swymi 

owocami itp. 

➢ pamiętasz, co roślinki potrzebują do swojego wzrostu? – sprawdź, czy maja odpowiednie warunki 

➢ rozejrzyj się, może trzeba coś zagrabić, albo pozbierać i schować narzędzia ogrodnicze (konewka, 

grabie….) – bądź ostrożny! Nie przenoś niczego bez zgody rodzica. 

 

Zadanie 4 - Czas na pranie  

Pamiętaj o systematycznej zmianie odzieży. Na pewno masz jakąś ulubioną bluzę, spodnie lub 

skarpetki, które często chcesz zakładać. O ubrania trzeba więc dbać, by służyły jak najdłużej  

i nie było na nich niepotrzebnych plam. Pora zatem, aby pomóc rodzicom w praniu ☺ 

 

 

 

 

➢ Segregowanie prania 

Posegreguj pranie według kolorów: białe, czarne, kolorowe, następnie włóż jedną porcję prania do 

pralki i poproś rodzica o nastawienia prania.  

 

 

 

Segregowanie prania to bardzo ważna sprawa – gdybyś tego nie robił,  



to mogłoby się okazać, że Twoja biała bluzka, po praniu z kolorowymi 

ubraniami, stałaby się np. różowa ☺ 

 

➢ Wieszanie prania 

Spróbujcie teraz wyprane pranie rozwiesić na suszarce. Możecie użyć 

 też klamerek, to świetne ćwiczenie paluszków :) 

 

➢ Składanie i segregowanie  

Kiedy pranie jest już suche spróbujcie je złożyć i podzielić na kupki – ubrania mamy, taty, swoje  

i rodzeństwa . Możecie też  odłożyć, przynajmniej swoje rzeczy, na półki. 

 

➢ Łączenie skarpetek w pary 

Po wyschnięciu łączymy skarpetki w pary. Możecie połączyć z zabawą, kto szybciej znajdzie większą 

ilość par. Następnie schowajcieje do odpowiednich szaf/szuflad. To zadanie świetnie ćwiczy 

spostrzegawczość i naukę kolorów. Przy okazji porównajcie długość skarpetek. 

 

 

 

Zadanie 5 

Porządki 

 Teraz czas na porządki. Twoim Rodzicom na pewno będzie bardzo miło jeśli im pomożesz i zadbasz  

o czystość Waszego domu. Pamiętaj, aby odkładać zabawki, którymi się nie bawisz na swoje miejsce, w ten 

sposób będzie łatwiej utrzymać Tobie porządek w swoim pokoju.☺ 

Zadanie 1 

Sprawdź, czy Twoje zabawki są właściwie posegregowane i znajdują się na swoich półkach, jeśli nie, pomóż 

im wrócić na właściwe miejsce. Każdy najlepiej czuje się we własnym domu – zabawki również maja swoje 

małe domki w pudełkach, pojemnikach, na pólkach itp. i tam jest im najlepiej. Nie pozwól więc, by smuciły się 

gdzieś na podłodze lub w innym miejscu, gdzie czują się niepotrzebne i zapomniane. 

 

Zadanie 2 

Podejmij się wyzwania ścierania kurzy w swoim pokoju, pamiętaj o wszystkich zakamarkach. Przy okazji może 

jesteś w stanie policzyć ile misiów, samochodzików, lalek, książek itp. znajduje się na półce, którą właśnie 

sprzątasz? ☺ 

 

 

Zadanie 3 



Teraz czas na odkurzanie, zacznij od swojego pokoju.  

Jeśli masz ochotę, odkurz inne pomieszczenia w Twoim domu. 

Pamiętaj jednak, że wszelkie urządzenia elektryczne może  

podłączać tylko rodzic lub starsze rodzeństwo za zgodą dorosłych. 

 

Zadanie 4 

Umyj podłogę. Poproś Rodzica o pomoc w przygotowaniu niezbędnych rzeczy do wykonania zadania. Odmierz 

właściwą ilość wody i płynu do podłogi. Jeśli natknąłeś się jeszcze na jakieś zanieczyszczenia, usuń je za 

pomocą zmiotki i szufelki. 

 

Jeśli tak podzielicie się obowiązkami w swoim domu, będziecie  mieli więcej czasu na 

wspólną zabawę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poniżej zamieszczamy listę zadań które możecie w ciągu tygodnia wykonać i zaznaczyć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomagam  

przy praniu 

 

Chętnie  

sprzątam 

 

Piekę 

np.ciasto 

 

 

 

 



 

Uwaga dodatek specjalny 

Poniżej przedstawiamy piosenki i bajkę Możecie ich wysłuchać, a może nawet się nauczyć ☺ 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2y7RbWq_UVYT

VD7e_2aqQHYmeeMX5tuFsc8wuspF_xev6PhURLlpt7xQM 

 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR079Zh-

fUNGklu9bJkdZAUq0CPiuEyGamsmBmR1fwquC4BAtzyCp_ucN_s 

 

 

➢ https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=inQg7HMgNlw&fbclid=IwAR1Zs6y_Clv93zxT

e_h8R2Oee5MYz2x-orvwgNy_CCPM3DPS0ra3A2dFCPM&app=desktop 

 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=7urlCw4oY-o   - 14 przepisów na pyszne babeczki i muffiny na 

każdą okazję 

 

Drodzy Rodzice! 

Kiedy my byliśmy dziećmi, posiadanie obowiązków domowych było czymś naturalnym, 

 ale teraz czujemy często, że wymaganie od dzieci udziału w pracach domowych, jest nie na  

miejscu. Niepotrzebnie! Obowiązki domowe dziecka są ważne z kilku powodów: dziecko, które  

wykonuje drobne prace w domu, lepiej się uczy i ma lepsze kontakty z rówieśnikami. Poza tym  

dzieci, które mają swój wkład w dbanie o dom, uczą się samodzielności, odpowiedzialności  

i współpracy (a to przecież filary planu daltońskiego). Czynności domowe to przecież nauka  

przez zabawę. W przedstawionych propozycjach jest przemyconych wiele elementów  

edukacyjnych. Korzystajcie więc Państwo i pozwólcie dzieciom sobie pomóc, dla nich to też   

będzie super zabawa. No i pamiętajmy, że dzieci potrzebują obecności rodziców i nawet najlepsza zabawka nie 

będzie tym samym, co 10 minut zabawy z mamą czy tatą. 

 

Wszystkim mamom naszych przedszkolaków, w dniu ich święta, życzymy zdrowia i uśmiechu na co dzień, aby 

każdy dzień spędzony w gronie rodzinnym przynosił radość, miłość i wytchnienie. Cieszcie się każdą wspólną 

chwilą i działajcie razem (dzieci szybko rosną ☺ ). To co teraz wypracujecie zaowocuje w przyszłości. 

 

Pozdrawiamy i czekamy na zdjęcia 

Wasze Panie (Larysa, Marysia, Justyna, Klaudia, 

 Julita, Grażyna, Weronika, Mariola, Milena, Magda i Ola) 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2y7RbWq_UVYTVD7e_2aqQHYmeeMX5tuFsc8wuspF_xev6PhURLlpt7xQM
https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2y7RbWq_UVYTVD7e_2aqQHYmeeMX5tuFsc8wuspF_xev6PhURLlpt7xQM
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR079Zh-fUNGklu9bJkdZAUq0CPiuEyGamsmBmR1fwquC4BAtzyCp_ucN_s
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR079Zh-fUNGklu9bJkdZAUq0CPiuEyGamsmBmR1fwquC4BAtzyCp_ucN_s
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=inQg7HMgNlw&fbclid=IwAR1Zs6y_Clv93zxTe_h8R2Oee5MYz2x-orvwgNy_CCPM3DPS0ra3A2dFCPM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=inQg7HMgNlw&fbclid=IwAR1Zs6y_Clv93zxTe_h8R2Oee5MYz2x-orvwgNy_CCPM3DPS0ra3A2dFCPM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=7urlCw4oY-o
https://www.youtube.com/watch?v=7urlCw4oY-o
https://www.youtube.com/watch?v=7urlCw4oY-o

