
21 maj 2020 r. (czwartek) 
Kwiaty dla mamy i taty 

 
1.Zabawa na powitanie Kto, tak jak ja...  

Przebieg: Rodzice pytają: Kto, tak jak ja – kocha swoją mamę…, lubi 

pomagać swojej mamie…, lubi bawić się ze swoją mamą…, lubi się do niej 

przytulać…, lubi pomagać mamie przy robieniu zakupów? 

2. Piosenka z pokazywaniem „Mamo zatańcz ze mną” 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

3. Zabawa Poranek z mamą.  

Przebieg: zorganizowanie kącika: stolik, kubeczki, talerzyki, czajniczek, 

plastikowe owoce i warzywa. Mamy przygotowują śniadanie dla swoich 

dzieci: herbatę, kanapki, płatki z mlekiem, serwują owoce lub warzywa- 

zabawa w role  

4. Zabawa dydaktyczna Zakupy z mamą.  

Pomoce: Opakowania po produktach (spożywczych, chemicznych, pudełka 

po butach, opakowania po sprzęcie gospodarstwa domowego, 

kosmetykach) reklamówki, dziecięcy koszyk sklepowy.  

Przebieg: Dzieci wybierają do koszyka produkty, które najczęściej kupują z 

mamą. Nazywają produkty. Opowiadają, co chciałyby kupić mamie/ tacie/ 

rodzeństwo/ przyjaciołom, gdyby zarabiały pieniądze.  

5. Zabawa popularna Ojciec Wirgiliusz. Dzieci naśladują ruchy osoby w 

środku koła. Dzieci z rodzeństwem/ z rodzicami chodzą w kole i śpiewają: 

Ojciec Wirgilisz uczył dzieci swoje, a miał ich wszystkich 123. Dzieci 

zatrzymują się i klaszczą: Hejże dzieci, hejże ha, róbcie wszystko, to co ja! 

6. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Moja 

rodzina.  

Przebieg: Rodzic prezentuje wiersz. Powtarza treść wiersza powtórnie, a 

dzieci powtarzają fragment tekstu:  

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham ciebie i nasz dom. Piękny uśmiech, dobre serce; 

wszystko umie zrobić sama. Kocha mnie najbardziej w świecie. To jest właśnie 

moja mama!  

Ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham ciebie i nasz dom. 

Zawsze chętnie mi pomagasz, kiedy jesteś obok, tato. Z Tobą czuję się 

bezpiecznie. Kocham Ciebie właśnie za to! 

Ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham ciebie i nasz dom. 

Dom to miejsce wyjątkowe. Może być na końcu świata! Najważniejsza jest 

rodzina, czyli mama, ja i tata! 

Ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham mamę, tatę, dom. 

7. Ćwiczenia słuchowe Kto mieszka w tym domu?  

Przebieg: rodzic podaje nazwy członków rodziny, dzieląc je rytmicznie (na 

sylaby), a dzieci podają pełną nazwę. Następnie dzieci podają nazwy 

członków własnej rodziny, dzieląc je rytmicznie (na sylaby), a pozostałe 

osoby odgadują, o kogo chodzi, np.: ma-ma, ta-ta, brat, sios-tra, dzia-dek, 

bab-cia, cio-cia, wu-jek/ mogą dodać imię konkretnej osoby z rodziny 

8. Zabawa ruchowa Mamo, mamo, ile kroków do domu?  

Pomoce: Skakanki. 

Przebieg: rodzic wyznacza start i metę za pomocą skakanek. Dzieci stają na 

starcie, a rodzic na mecie. Dzieci wspólnie zadają pytanie: Mamo, mamo, ile 

kroków do domu? I odmierzają tyle kroków, ile zaproponuje rodzic  

9. Wyjście na spacer z rodzicem, zbieranie różnorodnych darów natury 

(kamyczki, piasek, szyszki, mech, liście, trawa, patyczki itp. ) wykonanie 

upominku dla kogoś z rodziny, z pomocą rodzica – Miłej zabawy  


