
Temat: Wokół mamy i taty 

 
1. Karta pracy, cz. 4, s. 51.  

Odwzorowanie kwiatków dla mamy. Rysowanie po śladach rysunków róż. 

 

2. Słuchanie piosenki Moja mama jest kochana -Kiki Luna 

                  https://www.youtube.com/watch?v=JperH-I6LaM 

3. Słuchanie piosenki Śpiewające Brzdące - Piosenka dla taty 

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

4. Karta pracy, cz. 4, s. 52. 

Oglądanie obrazków. Odszukiwanie i zaznaczanie 10 różnic miedzy nimi. 

 

5. Układanie zdań o rodzicach. 

Dzieci układają zdania o mamie, tacie lub o obojgu rodzicach.  

Rodzic zapisuje wybrane zdania na np. na wyciętym przez dziecko serduszku. 

 

Dzieci liczą wyrazy w zdaniach np. 

Mama to mój największy skarb. (5) 

Niech tata żyje sto lat! (5)  

Życzę mamie i tacie, aby byli zdrowi, szczęśliwi. (8)  

Mamo, tato kocham was. (4) 

 

6. Dzielenie na sylaby lub głoski nazw obrazków : róża, czekolada, tort, kot, 

obrazek, wazon, kawa, korale, irys, gerbera, pudełko… 

 

7. Podawanie rymów do słów: mama, tata.  

Mama – rama, gama, tama, dama, lama… 

Tata – wata, data, chata, łata, mata… 

8. Zabawa orientacyjno-porządkowa Czerwone – zielone. 

Dzieci biegają swobodnie po pokoju. Gdy rodzic podniesie do góry krążek, 

zależnie od pokazanego koloru wykonują ustaloną uprzednio czynność (na każdy 

kolor inną). Np. widząc czerwony krążek, wykonują skłon, zielony – stają na jednej 

nodze, Gdy rodzic opuści krążek, dzieci przestają wykonywać ćwiczenia i znów 

biegają po pokoju. 

https://www.youtube.com/watch?v=JperH-I6LaM
https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc


 

9. Praca techniczna – konwalie, technika dowolna 

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. 

 

Zapoznanie z jednym ze sposobów wykonania pracy.  

Dla dziecka:  

kolorowy kartonik (nie zielony) o wymiarach 15–20 cm,  

białe i zielone kartki, na których narysowane są koła: na białej osiem kół o 

wymiarze 3 cm, na zielonej – dwa koła o wymiarach 2 cm, klej, nożyczki.  

 

• Wycinanie kół. Złożenie wszystkich kół na połowę.  

• Zagięcie zakładki za zielonym kole, odgięcie jej i odcięcie.  

• Przesuniecie warstw koła.  

• Sklejanie po dwa białe koła, tak aby powstały dzwoneczki. 

• Naklejanie na kartonik liścia (lub 2 liści) konwalii.  

• Wycięcie z zielonego papieru prostokąta (łodygi) i naklejenie go tak, aby łodyga 

wsunięta była w liść.  

• Naklejenie na łodygę dzwoneczków kwiatów.  

• Porządkowanie miejsc pracy. 

Przesłanie zdjęcia do wychowawcy gotowej pracy. 

 

10. Zabawa Czy znamy imię mamy i taty? 

Mama wymienia imiona męskie (w tym imię taty) 

Dzieci słuchają, jak usłyszą imię swojego taty to podnoszą rękę i sylabują a potem 

głoskują jeśli potrafią. To samo zadanie dla taty ☺ 

 

11. Rozmowa na temat słowa serce.  

Wycięty z czerwonego kartonu kształt ludzkiego serca. 

Rodzic pokazuje dzieciom serduszko wycięte z czerwonego kartonu i pyta:  

− Z czym kojarzy się wam ten kształt?  

− Czym jest serce? 

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? 

Co w sercu to na języku.  

Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.  

Serce nie sługa, nie zna co to pany. 

 


