
Poniedziałek 25.05.2020 

Temat: Jaka jest moja mama, jaki jest mój tata. 

1. Gimnastyka w domu i w przedszkolu 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA 

2. Piosenka „Mama i Tata” 

https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4 

3. Przeglądanie albumów ze zdjęciami rodzinnymi. 

Dziecko wspólnie z rodzicem przegląda rodzinne fotografie, razem opowiadają o 

członkach rodziny widocznych na zdjęciach, o okolicznościach wykonania 

wybranych zdjęć. Warto zwrócić tutaj uwagę na używanie prawidłowych nazw 

określających stopień pokrewieństwa. 

4. Rozwiązywanie zagadek słownych o mamie i tacie. 

Rodzic czyta dziecku zagadki: 
 

Jest jedyna na świecie- 

Nigdzie lepszej nie znajdziecie. 

Z nią można bawić się, uczyć się i śmiać, 

Przy niej nic złego nie może się stać. (mama) 

 

Wszystko zrobić potrafi w domu. 

O tajemnicach nie powie nikomu. 

Często z nim w piłkę nożną gramy 

I bardzo, bardzo go kochamy. (tata) 
 

5. Piosenka dla dzieci - Sto lat dla mamy i taty 

https://www.youtube.com/watch?v=grjsVmBu9xM 
 

I. Moja mama najpiękniejsza jest i już,  

delikatna jak maleńkie płatki róż.          

Taka dobra taka słodka niczym miód.  

No po prostu w każdym calu mama cud.  

 Ref. Bo tak właśnie w życiu jest  

każda mama jest the best.  

Dziś usłyszy cały świat,  

żyj mamusiu nam sto lat. 2x  

II. A mój tata to jest taki super gość,  

przy nim znika każdy smutek każda złość.  

Więc zaśpiewam dzisiaj tacie  z wszystkich sił,  

że go kocham chcę by zawsze  przy mnie był.  

Ref. Bo tak właśnie w życiu jest  

Każdy tata jest the best  

Dziś usłyszy cały świat  

Żyj tatusiu nam sto lat. 2x  



 

6. Zapoznanie z wierszem ,,Dla mamy i taty” 

 
 Z okazji święta taty i mamy 

dziś uroczyście wam obiecamy: 
codziennie sprzątać swoje zabawki, 

nigdy nie spadać z wielkiej huśtawki, 
od mamy nigdzie się nie oddalać, 
groźnych zapałek szust! Nie zapalać. 

 
Więcej nie zjemy kwaśnych jabłuszek, 

bo wtedy zawsze boli nas brzuszek, 
gdy zobaczymy gdzieś muchomora, 
to go nie zerwie żaden przedszkolak! 

Będziemy grzeczni i przyrzekamy 
słuchać się zawsze taty i mamy. 

 
Wyszorujemy ząbki starannie 

i nie będziemy wariować w wannie, 
Mama nas uczy drogowych znaków, 
tata trenuje małych pływaków. 

Lecz nikt przez pasy sam nie przechodzi 
ani do wody w morzu nie wchodzi! 

 
Od taty wiemy dużo o świecie: 
że trzeba czapkę zakładać w lecie, 

że się obcego pieska nie głaszcze, 
bo czasem groźnie otwiera paszczę. 

 I na kontakty uważać mamy, 
więc się od prądu z dala trzymamy! 

Czytacie bajki, gdy księżyc świeci, 
rano buziaczkiem budzicie dzieci, 
a choć psocimy czasem troszeczkę, 

to wciąż jesteśmy waszym Słoneczkiem. 
Bo z rodzicami jest zawsze lato, 

kochana mamo, kochany tato! 
 

Rodzic zadaje dziecku pytanie: 

- Co dzieci z wiersza obiecują z okazji święta mamy i taty? 
7. Zapoznanie ze znaczeniem słowa święto. Odnajdywanie w kalendarzu 

Dnia Matki i Dnia Ojca.  

 

Rodzic pyta dziecko co według niego znaczy słowo święto, następnie rodzic 
pokazuje dziecku dostępne w domu kalendarze: ścienne, biurkowe, 
kieszonkowe. Wspólnie przeglądają kalendarze, odnajdują daty oznaczone 



kolorem czerwonym. Rodzic odczytuje nazwy świąt. Rodzic zwraca uwagę na 

występujące w ciągu roku święta członków rodziny, które nie są oznaczone na 
czerwono.  

 
8. Wykonanie zadań : Karty pracy cz. 5,  

• 6 lat : str.42,43 

• 5 lat :str. 42,43 

9. Zabawa ,,Charaktery”- poznawanie i wyjaśnianie znaczenia wybranych 
cech charakteru. Dobieranie przeciwieństw do cech charakteru. 

Rodzic podaje nazwę cechy charakteru: pracowity.  
Pyta dziecko jak rozumie to słowo, jak jednym słowem, nazwiemy osobę która 

nie jest pracowita.  
Dziecko odpowiada na pytanie, próbując dobrać słowo o znaczeniu przeciwnym. 
Przykłady cech: 

pracowita – leniwa,   odważna – tchórzliwa, 
wesoła – smutna,    silna- słaba,  

dobra- zła. 
 

10. Piosenka o sprzątaniu domu �  

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

 



11. Praca plastyczna- Portret mamy i taty. 

 
Dziecko dowolną techniką ( pastele, kredki, flamastry, papier kolorowy, 

plastelina, farby, materiały itp.)  wykonuje portret mamy i taty.   
 
Przykłady portretów: 

 

 
 

 

 


