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 Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice! 

Witamy Was serdecznie  w kolejnym tygodniu. Mamy 

nadzieję, że jesteście zdrowi i miło spędzacie ze sobą 

czas. W tym tygodniu będziemy rozmawiać o tych, 

których najbardziej kochacie….. czyli o Waszych 

Rodzicach. Święto Mamy  jest 26 maja, a Święto Taty 23 czerwca. Zapamiętajcie 

te daty na zawsze!!! Zachęcamy Was do wspólnych zabaw i zadań, jakie dla 

Was przygotowałyśmy. Dziękujemy za wszystkie maile i zdjęcia. Tęsknimy za 

Wami. Pozdrawiamy ciepło. 

Pani Marzenka i Pani Gienia 

 

Temat tygodniowy: „Święto mamy i taty”  

 

• „Słoneczko z mamą” –  duża kartka, kredki lub pisaki 

poszerzanie słownika, podawanie nazw cech. Na dużej kartce rodzic  przykleja 

lub zapisuje wyraz MAMA. Dziecko podaje przymiotniki kojarzące mu się z tym 

słowem. Uzupełnia zdanie: Moja mama jest… Rodzic zapisuje przymiotniki w 

formie słoneczka. (Uwaga! zapisujemy wszystkie przymiotniki zgodnie z metodą 

Osborna – fabryka pomysłów, burza mózgów). Dopuszcza się przymiotniki 

nacechowane pozytywnie, ale też negatywnie. Mama może być zmęczona, 

zniecierpliwiona itd.  Na koniec dziecko koloruje słoneczko i dorysowuje oczy i 

buzię. 

• „Moja mama…” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się, dzielenia 

doświadczeniami i emocjami, technika niedokończonych zdań.  Dziecko kończy 

zdania dotyczące mamy, np. Moja mama jest… Moja mama lubi… Moja mama 

nie lubi.… Ulubionym kolorem mojej mamy jest… Z mamą lubię najbardziej… 

Moja mama jest najlepsza, ponieważ… Można też wypełnić niżej zamieszczona 

kartkę☺ 

• Wspólne oglądanie albumów rodzinnych - nazywanie członków rodziny. 
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• Praca z KP4.22 – portret i opis mamy, doskonalenie umiejętności opisu, 

zdolności grafomotorycznych i logicznego myślenia, odwzorowywanie.  

• „Zawód mojej mamy”–  Mama opowiada swojemu dziecku o swoim 

zawodzie, jaki wykonuje. Można też opowiedzieć o innych zawodach 

wykonywanych przez kobiety. 

 • „Mama w pracy” – rysowanie przez dziecko swojej mamy. 

• „Jak mogę pomóc mamie?” – uwrażliwienie dziecka na konieczność pomocy 

rodzicom w domu.  Dziecko podaje swoje pomysły, w jaki sposób może pomóc 

mamie. 

 • „Kalambury” – czynności wykonywane przez mamy. Naśladowanie, 

wyrażanie ciałem danych czynności, zagadki. Dziecko  pokazuje, a rodzic 

odgaduje. Potem zmiana. 

• Piosenka dla mamy: Śpiewające brzdące „Jesteś mamo skarbem mym” 

https://youtu.be/RvHfN-4Va4g 

Słowa piosenki: 

I Kiedy mija noc i dzień nastaje, 
Zawsze mówisz mi – witaj kochanie 
Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję 
Proszę otwórz serce swe, 
Niech w nie wpadną słowa te, 
Które Tobie teraz ja, 
Podarować właśnie chcę. 

Ref: Jesteś mamo skarbem mym, 
        Kocham Ciebie z całych sił 
        Jesteś wszystkim tym co mam, 
        Wszystko Tobie jednej dam 
 
II Kiedy mija dzień i noc nastaje, 
Mówisz – miłych snów, moje kochanie 
Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję 
Proszę otwórz serce swe, 

https://youtu.be/RvHfN-4Va4g
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Niech w nie wpadną słowa te, 
Które Tobie teraz… 
 
Ref: Jesteś mamo skarbem mym, 
        Kocham Ciebie z całych sił 
        Jesteś wszystkim tym co mam, 
        Wszystko Tobie jednej dam 
 
 

• „Mama i dziecko” – zabawa ruchowa nawiązująca do zabaw Weroniki 

Sherborn, kołysanie się w parach w rytm muzyki. Rodzic siada za dzieckiem, 

obejmuje je udami i całym ciałem i kołysze w rytm spokojnej melodii. Podczas 

przerwy w muzyce następuje zamiana ról.  

https://youtu.be/QOYZuDzph9I 

 

• Wiersz „Bukiecik dla mamy”  W. Ścisłowski 

 

Dziś dla ciebie mamo 

Świeci słońce złote 

Dla ciebie na oknie 

Usiadł barwny motyl. 

Dziś dla ciebie mamo 

Płyną białe chmurki 

A wiatr je układa 

W świąteczne laurki. 

Dziś dla ciebie mamo 

Śpiewa ptak na klonie 

I dla ciebie kwiaty 

Pachną też w wazonie. 

Dzisiaj droga mamo 

Masz twarz uśmiechniętą – 

Niechaj przez rok cały 

Trwa to twoje święto. 

 

• Wykonaj  laurkę dla mamy  według własnego pomysłu. 

 

https://youtu.be/QOYZuDzph9I
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• Wiersz dla taty 

Drogi Tatusiu - najlepszy na świecie, 

który mnie kochasz w zimie i w lecie, 

jesienią, wiosną, w niezmiennej trosce, 

w szczęśliwym domu - jak w raju rosnę 

za Twoją dobroć dzisiaj dziękuję, 

zdrowia, łask Bożych, szczęścia winszuję. 

Bezpiecznej jazdy, spełnienia marzeń, 

pięknych urlopów i na zawsze razem! 

 

• „Słoneczko z tatą” – poszerzanie słownika o przymiotniki związane z 

określaniem osób, technika niedokończonych zdań. Na dużej kartce rodzic  

przykleja lub zapisuje wyraz TATA. Dziecko podaje przymiotniki kojarzące mu 

się z tym słowem. Uzupełnia zdanie: Mój tata jest… Rodzic zapisuje przymiotniki 

w formie słoneczka. (Uwaga! zapisujemy wszystkie przymiotniki zgodnie z 

metodą Osborna – fabryka pomysłów, burza mózgów). Dopuszcza się 

przymiotniki nacechowane pozytywnie, ale też negatywnie. Tata może być 

zmęczony, zdenerwowany itd.  Na koniec dziecko koloruje słoneczko i 

dorysowuje oczy i buzię. 

 

• „Mój tata…” – technika niedokończonych zdań. Dziecko dokańcza zdania 

dotyczące taty, np.: Mój tata jest…, Mój tata lubi…, Mój tata nie lubi…, 

Ulubionym kolorem mojego taty jest…, Z tatą lubię najbardziej…, Mój tata jest 

najlepszy, ponieważ… Można też wypełnić niżej zamieszczona kartkę☺ 
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• Praca z KP4.23 – doskonalenie umiejętności opisu i zdolności 

grafomotorycznych, budowanie wypowiedzi.  

 • „Zawód mojego taty” – Tata opowiada dziecku o swoim zawodzie. Rozmowa 

na temat różnych zawodów wykonywanych przez ojców.  

 • „Tata w pracy” – rysowanie przez dziecko własnego taty przy pracy.  

• „Jak mogę pomóc tacie?” – Dziecko zastanawia się w jakich czynnościach 

może pomóc tacie. 

 • „Kalambury” – czynności wykonywane przez ojców. Dziecko pokazuje,a 

rodzic odgaduje. Zamiana 

  

• „Zakładki dla tatusiów” – zabawa plastyczna.  

Dziecko wykonuje dla taty zakładkę do książki ze swoim imieniem, według 

własnego pomysłu. 

 

 

 

 

 

 

• „Głoski” – zabawa w tworzenie słów. Rysowanie obiektów, których nazwy 

zaczynają się głoską t lub a – kształtowanie słuchu fonemowego. Układanie 

wyrazu „tata” – synteza słuchowa.  

 

• Piosenka dla taty pt „Daj mi rękę tato” 

https://youtu.be/ZxgFEtsfIBs 

 

https://youtu.be/ZxgFEtsfIBs
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Słowa Piosenki: 

Daj mi rękę tato. 

Już na dworze ciemno 

a ja się nie boję 

bo ty idziesz ze mną. 

Nawet z nocnych strachów 

nic sobie nie robię 

Strachy uciekają 

gdy jestem przy tobie. 

Ref.: Tato, tato, 
jak to dobrze, że 
jesteś zawsze blisko, 
i że kochasz mnie. 
Tato, tato, 
nigdy nie smuć się 
i pamiętaj przecież, 
ja też kocham cię. 

Codziennie jesteśmy 
na długim spacerze 
Już mnie nauczyłeś 
jeździć na rowerze. 
I wiem, że mnie jeszcze 
nauczysz wszystkiego 
co mądre i dobre. 
I cieszę się z tego. 

Ref.: Tato, tato… 

O moich marzeniach 
nie powiem nikomu 
Chciałabym mieć tatę 
przez cały dzień w domu. 
Żeby ważne sprawy 
na później zostawił 
i żeby się głośno 
śmiał i ze mną bawił. 

Ref.: Tato, tato… 
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• „Moi rodzice za dwadzieścia lat” – zabawa plastyczna, rysowanie obrazu 

rodziny w przyszłości. • kartki, kredki  lub farby 

• „Jeż” – zajęcia dydaktyczne. Czytanie fragmentów bajki Katarzyny Kotowskiej 

pod tym samym tytułem. 

 Pewnego dnia Kobieta wyszła przed dom i ze zdziwieniem spostrzegła, że coś 

dziwnego stało się ze wszystkimi kolorami. Żółty był mniej słoneczny niż zwykle, 

czerwony mniej ognisty, zielony stracił swą soczystość, a niebieski poszarzał. – 

Mężu, zobacz, co się stało! – zawołała Kobieta. (…) Kobieta i Mężczyzna nie 

wiedzieli, co się stało, i nie umieli nic na to poradzić, a tymczasem ich świat 

tracił barwy i smutniał coraz bardziej, a oni też smutnieli i coraz bardziej nie 

mieli dziecka, chociaż tak za nim tęsknili. Wreszcie pewnego wiosennego dnia, 

mimo że słońce świeciło bardzo mocno, w ich ogrodzie znikły ostatnie 

wspomnienia kolorów i niepodzielnie zapanowała szczerosmutna szarość. 

Wtedy Kobieta i Mężczyzna zrozumieli – ich dziecko urodziło się całkiem innym 

rodzicom. Kobieta płakała i miała całą twarz mokrą od łez. I Mężczyzna płakał, 

chociaż jego łez nie było widać, bo płakała jego dusza. Wreszcie Mężczyzna 

powiedział: – Chociaż nie urodziliśmy naszego dziecka, musimy je odnaleźć! 

Słyszeli bowiem, że jeśli jakimś rodzicom urodzi się obce dziecko, oddają je na 

wychowanie do Domu Dzieci i tam prawdziwi rodzice mogą je odnaleźć. (…) 

I wtedy przyprowadzono Chłopczyka. Kiedy Kobieta i Mężczyzna go ujrzeli, 

zdziwili się i przestraszyli – mały Chłopiec o niebieskich oczach miał całe ciało 

pokryte kolcami jak jeż. Pomyśleli, że znowu zaszła jakaś straszna pomyłka, bo 

to na pewno nie było ich dziecko – nie mogli przecież mieć synka jeża. (…) 

Jesienią zbierali grzyby. Piotruś bawił się jarzębiną i kasztanami. Przez całe noce 

Mama musiała trzymać go za rękę. Któregoś dnia zapytał ją: – A u kogo ja 

byłem w brzuchu? – Nie u mnie – odpowiedziała. – Miałeś wtedy inną mamę. 

Na szczęście teraz jesteś z nami. – Czy płakałaś, jak mnie nie było? – Tak, bardzo 

płakałam. Tata też płakał. Ale teraz się cieszymy, bo jesteś z nami. Tego dnia 

znikło wiele kolców. (…)  

Po przeczytaniu tekstu rodzic zadaje dziecku pytania:  

- O czym była ta historia?  

- Dlaczego ogród poszarzał?  

- Za czym tęsknili kobieta i mężczyzna?  

- Czy kobieta, która stała się mamą chłopczyka, nosiła go w brzuchu?  
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- Co oznacza termin „adopcja”? Jak sądzicie, dlaczego chłopiec na początku  

miał kolce?  

- Dlaczego potem zniknęły?  

- Jak czuł się chłopiec u nowej rodziny?  

- Dlaczego dzieci trafiają do domu dziecka?  

- Jak można pomóc dzieciom z domu dziecka?  

 

 • Praca z KP4.24a – doskonalenie umiejętności grafomotorycznych i 

przeliczania.   

• Praca z KP4.24b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji 

wzrokowej, odwzorowywanie, budowanie wypowiedzi.  

 • „Kocham swoją rodzinę, ponieważ…” – tworzenie słoika z serduszkami, 

doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć, emocji. 

 Dziecko wycina z papieru serduszka  i rysuje na nich to, za co kocha swoją 

rodzinę. Wykonane serduszka wrzuca do słoika, który ozdabia plasteliną według 

własnego pomysłu. 
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• „Doniczkowe kwiatki”  - farby, blok, nożyczki, klej, blok z kartkami 

kolorowymi, patyczki logopedyczne, ozdobione wcześniej słoiki, wstążka, 

dowolne ziarenka. 

– doskonalenie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej.  

Dziecko macza ręce w farbie, odbija na kartce. Paluszkami maluje płatki 

kwiatów. Wycina odciśnięte wzory. Nakleja ja na kolorowy blok, który 

ponownie wycina. Przykleja do kwiatków patyczki logopedyczne. Przewiązuje je 

wstążkami i umieszcza w doniczkach wypełnionych dowolnymi ziarenkami. 

 

 

 Kochane Dzieci!   Nie zapomnijcie     

powiedzieć mamusi i tatusiowi jak bardzo  ich 

kochacie i uściskajcie ich najmocniej , jak tylko 

potraficie i oczywiście nie zapomnijcie obsypać 

ich całusami! 

 

 

 

 

 


