
Kocham mamę i tatę 
 
 

1. Zabawa rozwijająca zmysł dotyku – Co to jest? 
Nieprzezroczysty worek, różne przedmioty wykorzystywane przez kobietę  
i mężczyznę, np.: apaszka, pomadka, torebka, pasek męski, krawat, portfel, 
pianka do golenia itp. 
Rodzice rozkładają na dywanie przygotowane przedmioty używane przez kobietę 
i mężczyznę. Nazywają je i przekazuje dzieciom, aby mogły się z nimi zapoznać za 
pomocą dotyku. Następnie chowają je do worka, a dzieci wkładają rękę do 
środka i próbują nazwać trzymany przedmiot. 
 

2. Wysłuchanie wiersza Marzeny Szczepańskiej Chcę być taki, jak tata. 
Nauka wiersza na pamięć. 

 
 
Chcę być silny, jak mój tata. 
Nie bać się starszego brata. 
Chcę być duży i odważny. 
Być dla wszystkich bardzo ważny. 
Umieć młotkiem przybić gwóźdź. 
Sam na ryby z tatą pójść. 
Pomóc tacie krawat wiązać. 
I na siostrę się nie dąsać. 
Kiedy auto się zepsuje, 
Tata zawsze zreperuje. 
Chcę jak tata wszystko umieć. 
Dużo wiedzieć i rozumieć. 
 

3.  Zabawa ruchowa Dzieci – do mnie! 
Tamburyn. 
Dzieci spacerują w rytmie granym na tamburynie. Na pauzę w grze  
i dowolne zawołanie rodziców, dzieci jak najszybciej gromadzą się przy nich  
i powtarzaj wspólnie cztery ostatnie wersy wiersza. Na koniec wykonują ukłon. 
Rodzice powtarzają zabawę za każdym razem zmienia swoje miejsce. 
 

4.   Karta pracy 
GRUPA PAPUŻKI 
Karta pracy, cz. 2, nr 53. (Dzieci 3 -letnie również mogą z niej skorzystać) 
*Karta pracy do wydruku na grupowym mailu. 



 
 
GRUPA LWIĄTKA 
Karta pracy, cz. 2, nr 17 
 

5.  Nauka refrenu piosenki „Kocham Cię” 
https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs 
 
 
Usiądź mamo przy mnie blisko 
I posłuchaj tych słów, 
Ty z pewnością wiesz to wszystko, 
Jednak powiem to znów. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 
Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

Popatrz mamo w moje oczy 
Ujrzysz w nich miłość mą. 
Nawet bardzo późno w nocy 
Śpiewać będę Ci to. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie… 
 

6.  Zabawy konstrukcyjne. Budowanie domu dla rodziców z różnego 
rodzaju klocków. 

Różnego rodzaju klocki. 
Dzieci budują z klocków dom dla rodziców. 

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

