
Maj, tydzień 4 
Święto rodziców 
Data: 18.05.2020r. 
Temat dnia: Mama i tata

Cele:
• rozwijanie mowy, 
• rozwijanie pamięci, 
• rozwijanie sprawności manualnej, 
• zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności.

I. Oglądanie przez dzieci zdjęć rodziców z ich dzieciństwa. Porównywanie 
zdjęć z wyglądem dzieci danych rodziców do siebie. Swobodne wypowiedzi 
dzieci.

II. Czytanie tekstu piosenki , rozmowa na temat treści piosenki.

I. Bardzo wcześnie wstaje mama, jeszcze słońce mocno śpi.   
   Cicho krząta się po domu, gdy my mamy słodkie sny.   
   Tylko zapach świeżej kawy nie chce dłużej dać mi spać,   
   budzik dzwoni z całej siły, a więc pora wstać.

    Ref.: Kochana mamo, nie możemy żyć bez ciebie,   
    jesteś jak słońce na niebie, bez którego ginie świat.   

              Kochana mamo, my tak bardzo cię kochamy,  
              nie możemy żyć bez mamy, więc na zawsze z nami bądź. 

II. Bo tylko mama zna najczulsze w świecie słowa
              i tylko mama nam wybaczyć jest gotowa.   
              Kochana mamo, przyjmij od nas dziś życzenia:  
              stu lat w zdrowiu i spełnienia wszystkich marzeń życzę ci. 
  

III. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych Myjemy z tatą samochód.
Dziecko, naśladują mycie samochodu i spłukiwanie go wodą z wiadra. 
Ćwiczenie wyprostne Rodzic zmęczony i rodzic wypoczęty. 
Dziecko siedzi skrzyżnie, ręce trzyma na kolanach. 
Na hasło Rodzic zmęczony - wykonują luźny skłon tułowia w przód. 
Na hasło Rodzic wypoczęty - prostują tułów, głowę trzymają prosto.

IV. Słuchanie wiersza  „Mama i tata”, rozmowa z dziećmi na temat wiersza.
 Zadajemy dziecku pytania np.
− Kim dla dzieci jest mama i tata? 



− Za co dzieci dziękują rodzicom? 

Mama i Tata to świat nasz 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.

V. Dokończ zdanie. Czytamy zdanie, następnie dziecko kończy.
− Moi rodzice są kochani, bo… 
− Pomagam rodzicom w… 
− Lubię być w domu, bo… 
− Z tatą najchętniej robię… 
− Z mamą najchętniej robię…

VI.  Karta pracy, cz. 4, s. 44–45. 
Łączenie pierwszych głosek z nazw rysunków. Rysowanie dla Olka i Ady 
prezentów, których nazwy powstały z połączenia głosek. Rysowanie po 
śladach. 

Pamiętajmy o codziennych czynnościach samoobsługowych !


