
 

TEMAT TYGODNIA: ŚWIĘTO MAMY I TATY 

 
WTOREK 26.05.2020 r. 

TEMAT DNIA: Kocham Mamę i Tatę 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 koloruje rysunki zgodnie z poleceniem  

 reguluje oddech 

 jest sprawne fizycznie 

 wypowiada się na temat swoich rodziców 

 przelicza i tworzy równoliczne zbiory  

 zauważa zmiany w układzie przedmiotów  

 śpiewa piosenkę 

 wyraża się za pomocą prac plastyczno -technicznych  

 wykonuje laurkę dla mamy 

 odtwarza wysłuchany rytm  

 współdziała z innymi dziećmi 

 

WITAJCIE KOCHANI W NOWYM TYGODNIU ,OTO PROPOZYCJE ZABAW NA 

DZIEŃ DZISIEJSZY 

 

 „Wielkie serca”- kolorowanie i wycinanie szablonów serc 

Dziecko otrzymuje duży arkusz sztywnego papieru. Następnie z pomocą Rodzica próbuje 

narysować ołówkiem duże serce, na całą powierzchnię kartki. W środku serca rysują koło, 

przez które może przejść głowa dziecka. Kolejny etap to wycięcie dużego serca i mniejszego 

otworu. Dziecko kontynuuje zadanie, ozdabiając prace według własnych pomysłów. 

Wykorzystując przy  papier kolorowy, gazety, bibuły i włóczki. 

 



 

 Zabawa orientacyjno - porządkowa  „Serduszkowe opowieści”.  

Dziecko może do zabawy zaprosić swoje rodzeństwo. Wszyscy wspólnie siedzą                                 

i  opowiadają, za co kochają swoich rodziców. Rodzic rozpoczyna zabawę. Trzymając                   

w ręku papierowe serce, mówi np.: Kocham moi rodziców za to, że zawsze mi pomogą, jeśli 

tego potrzebuję. Następnie przekazuje serce osobie obok. Dzieci kolejno opowiadają                          

i podają sobie serce. 

 

 Zabawa słowna „Moja mama”.  

Dziecko w towarzystwie rodzeństwa siedzą i po kolei opowiadają o faktach z życia swojej 

mamy. Mówią np. jak się nazywa, jaki zawód wykonuje (czym się zajmuje), jakie ma 

zainteresowania (co lubi robić)itp.pytania 

 Ćwiczenia poranne – ten sam zestaw ćwiczeń powtarzamy przez cały tydzień 

 Zabawa matematyczna  rozwijająca pamięć wzrokową i uwagę „Naszyjnik dla mamy!”.  

Rodzic  wręcza dziecku wycięte wcześniej papierowe figury geometryczne. Następnie 

układa na podłodze  sekwencje złożoną z figur: Dziecko głośno nazywa figury i próbuje 

zapamiętać kolejność. Po chwili Rodzic. zakrywa wzór, a dziecko próbuje go odtworzyć                  

i kontynuować 

 

 
 

Dziecko wspólnie z rodzeństwem siedzi w parze Jedna osoba wymyśla rytm naszyjnika 

Rodzic (zwraca uwagę na to, aby ciąg był regularny, a sekwencje powtórzone co najmniej 

dwukrotnie). Druga osoba kończy zauważony rytm. Po chwili następuje zamiana 

wymyślającego i kontynuującego rytm. 

 Nauka piosenki „Dziękuję Mamo, dziękuję Tato”  

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

1. Uczyliście Mnie chodzić,  

Uczyliście mnie mówić, 

Jak się zachowywać, 

Jak zwracać się do ludzi. 

 

2. Ja mogę na Was liczyć,  

Wiem, że Mi pomożecie 

Najlepszych mam Rodziców, 

Na całym wielkim świecie 

 

Ref: Dziękuję Mamo, dziękuję Tato  

Za każdą zimę, za każde lato 

Dziękuję Mamo, dziękuję Tato 

Za to, że macie dla Mnie czas. 

Bardzo kocham Was. X 3 

 

3. A najpiękniejsze chwile, są kiedy mnie tulicie, 

Dajecie Mi buziaki, 

Idziemy tak przez życie. 

Co mogę dla was zrobić? 

Jak mogę się odwdzięczyć? 

Jesteście w moim sercu, 

Będziecie w mej pamięci. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


 

Ref.; Dziękuję Mamo, dziękuję Tato  

Za każdą zimę, za każde lato 

Dziękuję Mamo, dziękuję Tato x 2  

Za to, że macie dla Mnie czas. 

Bardzo kocham Was. X 3 

 

 Wykonanie laurki dla mamy  

Kochane Storczyki wykonajcie w dniu dzisiejszym laurkę lub portret dla swojej kochanej 

mamy najpiękniej jak potraficie oto kilka propozycji: 

    

 

 

 



 

 Zabawa rytmiczna „Mama i Tata” (Muzyczna Akademia Przedszkolaka 

Dziecko stoi, recytuje tekst rymowanki i wykonuje opisane poniżej czynności 

Mama i Tata Wykonuje dwa uderzenia w uda 

Kochają nas, Trzy razy tupie nogą 

Bo jesteśmy grzeczni, Klaszcze w dłonie 

Przez cały Wykonuje trzy uderzenia w uda 

Czas. Skacze jeden raz (obunóż) 

 Dorysuj korale dla mamy 

 



 

NAJPIĘKNIEJSZE ŻYCZENIA 

 NA „DZIEŃ MAMY” 

OD STORCZYKÓW  
 

 
 



 

 

 

 

 

                                                                          Miłego dnia 
                                                                           Pozdrawiamy 

EDYTA MILCZARSKA I JUSTYNA BAJKO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


