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Temat dnia: Wokół mamy i taty

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

I. Karta pracy, cz. 4, s. 51.
Odwzorowanie kwiatków dla mamy.
Rysowanie po śladach rysunków róż.

II. Karta pracy, cz. 4, s. 52. 
Oglądanie obrazków. Odszukiwanie i zaznaczanie 10 różnic miedzy nimi. 

III. Podawanie rymów do słów: mama, tata. 
Mama – rama, gama, tama, dama, lama… 
Tata – wata, data, chata, łata, mata…

IV. Nauka rymowanki dla mamy i taty.

Mamo, mamo –    Tato, tato -    
co Ci dam? co Ci dam?
To serduszko, które mam.   To serduszko, które mam. 
A w serduszku miłość jest.   A w serduszku miłość jest. 
Mamo, mamo – kocham Cię!   Tato, tato – kocham Cię!

V. Rozwiązanie zagadki o konwalii. 
Dobrze ją znamy z prześlicznej woni, kwitnie dzwonkami, ale nie dzwoni (konwalia).

• Rozmowa na temat konwalii.( Załącznik1)
− Jak wygląda roślina? 
− Ile dzwonków jest na jednej łodyżce? 
− Gdzie rosną konwalie? 
− Czy można je zrywać?

Czytamy ciekawostkę!
Konwalia majowa jest rośliną leczniczą i ozdobną, nie jest już rośliną chronioną. 
Występuje często w lasach niemal całej Polski, ale można ją również hodować. 
Jej głównym walorem są niewielkie kwiaty o charakterystycznym zapachu 
i dzwonkowatym kształcie.



VI. Rozmowa na temat słowa serce. ? (Załącznik 2)
Wycięty z czerwonego kartonu kształt ludzkiego serca. Pokazujemy dziecku 
serduszko wycięte z czerwonego kartonu i pytamy: 
− Z czym kojarzy się wam ten kształt? 
− Czym jest serce? 
Czytamy ciekawostkę!
Serce jest mięśniem wielkości pięści. Jego szersza część skierowana jest ku górze, 
węższa ku dołowi. Dzięki sercu w naszym ciele może krążyć krew. 
− Do czego ludziom potrzebne jest serce? 
− Czy tylko ludzie mają serca?  
− Czy znacie jakieś przysłowia o sercu? 
Np.: Co w sercu to na języku. 
Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.
Serce nie sługa, nie zna co to pany.

(Załącznik 1)



(Załącznik 2)


