
Dzień 18.05.2020r
Temat tygodnia: Moja ojczyzna 
Temat dnia: Mama i tata.

Witam  Was serdecznie.
Dzisiaj będziemy rozwijać mowę oraz  sprawność manualną.

1. Na początek proponuję pooglądanie  przez dzieci zdjęć 
rodziców z ich dzieciństwa. Szczególnie zdjęć, na których rodzice 
mają 5, albo 6 lat.

2. Zabawa Moja mama jest…, a mój tata jest… 
Dziecko kończy zdania  jak największą liczbą określeń 
przymiotnikowych np. duży, miła, ładna itp. 

3. Słuchanie wiersza pt. ,,Mama i Tata”.

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.

• Rozmowa na temat wiersza: 
− Kim dla dzieci jest mama i tata? 
− Za co dzieci dziękują rodzicom?
− Za co kochasz swoja mamę i tatę?



 4. Kończenie przez dziecko zdań rozpoczętych przez Rodzica 
− Moi rodzice są kochani, bo…
 − Pomagam rodzicom w… 
− Lubię być w domu, bo… 
− Z tatą najchętniej robię… 
− Z mamą najchętniej robię… 

5. 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.

6. Niech dzieci spróbują ułożyć zdrobnienia do słów: mama, tata. 
mama – mamusia, mamuśka, mamunia…
tata – tatuś, tatusiek, tatunio…

7. Wycinanie przez dziecko serduszek różnej wielkości z 
czerwonego papieru.

8. Zabawa „Pomocnicy”
Dziecko naśladuję wymyślone ruchy, obrazujące czynności 
wykonywane przez tatę: − przybijanie gwoździ, − czytanie 
książki, − prowadzenie samochodu, − niesienie zakupów.

 

9. Gra interaktywna Literkowy Świat.

https://view.genial.ly/5eb46d2d7199c50d8c41461f/interactive-
content-literkowy-swiat?
fbclid=IwAR3agbK9SXzm6gEbL8P9BaRhih-
qRaRdCxoZEi4agHCi7BdOZ7ne2IUOzS0

10. Słuchanie piosenki „Moja wesoła rodzinka”

https://view.genial.ly/5eb46d2d7199c50d8c41461f/interactive-content-literkowy-swiat?fbclid=IwAR3agbK9SXzm6gEbL8P9BaRhih-qRaRdCxoZEi4agHCi7BdOZ7ne2IUOzS0
https://view.genial.ly/5eb46d2d7199c50d8c41461f/interactive-content-literkowy-swiat?fbclid=IwAR3agbK9SXzm6gEbL8P9BaRhih-qRaRdCxoZEi4agHCi7BdOZ7ne2IUOzS0
https://view.genial.ly/5eb46d2d7199c50d8c41461f/interactive-content-literkowy-swiat?fbclid=IwAR3agbK9SXzm6gEbL8P9BaRhih-qRaRdCxoZEi4agHCi7BdOZ7ne2IUOzS0


https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4 

1. My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!
 
Ref. Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
 
2. Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo ma mama wielkie serce!
 
Ref.Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
 
3. Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!
 
Ref.Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
 
4. Gdy napsocę i nabroję,
siedzę w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4


a mamusia pocałuje!
 
Ref.Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

5. Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!

Ref.Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Powodzenia :) Pani Ania



Zadania do wyboru:
1. Łączenie kropek.
2. Łączenie takich samych kształtów i ich kolorowanie.




	9. Gra interaktywna Literkowy Świat.

