
Dzień 20.05.2020r
Temat tygodnia: Święto rodziców 
Temat dnia: Mój tata

Rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności 
wykonywania pracy według instrukcji.

1. Utrwalanie refrenu piosenki pt „Moja wesoła rodzinka”

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,

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


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,
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!
  

2. Zabawa dydaktyczna ,,Czy znam swoja rodzinę?”
Dziecko wskazuje członka swojej rodziny, do którego najbardziej 
pasuje poniższe określenie.



3.  Karta pracy, cz. 4, s. 49. 
Opowiadanie o tym, jak Olek i Ada pomagają rodzicom. 
Przedstawianie za pomocą rysunku sposobów, w jakie dzieci 
pomagają rodzicom. Rysowanie po śladzie serduszek, 
kolorowanie ich.  

4. Słuchanie wiersza Stanisława Grabowskiego „Nie jesteś sam” 
Mama biega po pokojach 



ze ścierką, z odkurzaczem, z froterką.
Tata biega po pokojach z fajką,
z książką z pomysłami. 
A ja siedzę szczęśliwa 
w pokoju, gdzie lalka Rozalka, 
zeszyty do pierwszej klasy, atlasy… 
Gdy w domu – tatuś i mama, nie jestem sama.

• Rozmowa na temat wiersza. 
 − Co robi mama? 
− Co robi tata? 
− Gdzie jest dziewczynka? 
− Dlaczego jest szczęśliwa? 

5. Laurka dla mamy i taty – praca plastyczna.
• Wyprawka, karta 24, klej, nożyczki, kartka z bloku technicznego 
w jasnym kolorze formatu A4.

• Składanie kartki z bloku technicznego na pół, tak aby powstała 
laurka. 
• Wycinanie z karty gotowych elementów.
• Składanie gotowych elementów i naklejanie ich na kartce 
według instrukcji, tak aby kwiaty znalazły się w wazonie. 

6. Karta pracy, cz. 4, s. 50. 
Kolorowanie rysunku bukietu dla mamy. Rysowanie po śladzie 
drogi Olka i Ady do mamy.

7. Rozwiązywanie zagadek o członkach rodziny:

Łatwą zagadkę dziś mamy,
kim jest mama mamy? 



Nie każdy jest siwy,
nie każdy wąsaty,
lecz każdy jest tatą
mamy albo taty. 

Kto nas kocha tak jak nikt
i ochrania całym sercem?
I do kogo można przyjść
z każdym smutkiem jak najprędzej? 

Jak się zwracamy
do brata swojej mamy? 

Babci córka, siostra mamy.
Jak ją nazywamy? 

Jest córką mamy i taty,
bawi się lalkami, nie samochodami,
jest starsza lub młodsza.
To moja kochana … . 

Ta dziewczyna i ten chłopak
jedną mamę mają.
Odgadnij i powiedz prędko:
jak ich nazywają? 

Kto jest zatroskany, kiedy chorujemy
lub kiedy złe stopnie do domu niesiemy?
Wspierają nas radą, pomogą w kłopotach
i tak jak teraz, zawsze będą nas kochać! 

8. Rodzinna gimnastyka – zabawa ruchowa
Dziecko naśladuje rodzica. Rodzic klaszcze: nad głową, przed 
brzuchem, z prawej strony, z lewej strony, za plecami, pod lewym 
kolanem, pod prawym kolanem itd. Dziecko robi to samo.



Zadania dodatkowe:
1. Dorysuj druga połowę obrazka.
2. Pokoloruj obrazek.



 


