
Na początek zapraszam do wykonania dwóch pierwszych zadań, po rozwiązaniu ich na pewno 

odgadniecie komu będzie poświęcony ten tydzień ☺  

1. Rozwiąż krzyżówkę. Z liter w żółtych polach utwórz hasło.  

1. Mama maluje nią swoje usta.  

2. Świeci codziennie dla każdej mamy.  

3. Miesiąc w którym jest Dzień Mamy.  

4. Rysunki, które dzieci tworzą z okazji Dnia Mamy.  

5. Chciałbyś by zawsze gościł na twarzy mamy.  

6. Wręczane między innymi w Dzień Matki oraz Dzień Kobiet.  

7. Trzymasz tam zdjęcia ze swoją Rodziną.  
8. Wspólne wyjście z mamą i tatą do parku.  

 

     

 
 

 

Hasło:  

2. Przeczytaj wyrazy. Odszukaj je w okienkach i otocz pętelkami. 

 

mój  kochany tata 

 

b m ó j c o k o c h a n y j t a t a 

 



 

W tym tygodniu obchodzimy bardzo ważne, ale i piękne święto Dzień Mamy – czy pamiętacie dokładną 
datę? -  26 maja, Dzień Taty przypada na 23 czerwca, ale zawsze obchodzimy to święto wspólnie z Dniem 

Mamy. 

Ten tydzień, jak co roku, będzie dla nas tygodniem poświęconym najważniejszym osobom w waszym życiu, 

czyli RODZICOM! 

 

Zawsze w przedszkolu organizowaliśmy przedstawienie dla rodziców. Teraz przed wami bardzo ważne 

zadanie, z którym z pewnością poradzicie sobie bez trudu. 

Bardzo proszę abyście nauczyli się słów i melodii piosenki oraz wiersza dedykowanego dla rodziców. A w 

Dzień Mamy - czyli wtorek (26 maja ) poproście rodziców o chwilę uwagi i zaśpiewajcie piosenkę lub 

wyrecytujcie wiersz. Wręczcie też laurki które osobiście przygotujecie, lub już przygotowaliście.  Gdyby nie 

udało się wam zrealizować tego wszystkiego pamiętajcie, że dla  rodziców najważniejszy jest wasz uśmiech 

i słowa: Mamo, Tato kocham Was ☺  

3. Najpierw posłuchaj 2x piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=-hHjXK0ZOeQ 

4. Następnie przećwicz tekst.  

Piosenka dla mamy i taty (sł i muz. Agnieszka Kopacz)  

Znów jestem większa  

znów jestem starsza 

mam śliczną buzię   

i długie włosy  

Codziennie rosnę czy Ty to widzisz?  

Każdego dnia zmieniam się!!  

Znów jestem większy  

znów jestem starszy  

mam silne ręce  

i długie nogi  



Codziennie rosnę czy Ty to widzisz? 

Każdego dnia zmieniam się!! 

Ref. Moje małe serce,    

kocha Ciebie bardzo mocno. 

Moje małe serce, 

 kocha Ciebie zima wiosną.  

Moje małe serce kocha Was. 

Mamo tato bardzo kocham Was!  

(Bridge – okrzyki) 

Jestem większa! Jestem starsza! Mam silne ręce! Mam długie nogi! Mam ładną buzię! Mam długie włosy! 

Codziennie rosnę! Codziennie zmieniam się! 

Ref. Moje małe serce (…) 2x 

5. Zabawa orientacyjno-porządkowa Wysoko – nisko. Zaproś do ćwiczeń mamę lub tatę w ten 

wyjątkowy dzień poćwiczcie razem! 

Dzieci swobodnie biegają, na hasło Wysoko! stają na palcach, wyciągają w górę ręce i klaszczą nad głową; 
hasło Nisko! jest sygnałem do wykonania przysiadu i uderzenia rękami o podłogę.  

A teraz kilka ćwiczeń gimnastycznych możecie zrobić je o dowolnej porze może uda zaprosić się wam 

mamę lub tatę aby wspólnie poćwiczyć. 

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych  

Myjemy z tatą samochód. Dzieci naśladują mycie samochodu i spłukiwanie go wodą z wiadra. 

 • Ćwiczenie wyprostne Rodzic zmęczony i rodzic wypoczęty.  

Dzieci siedzą skrzyżnie, ręce trzymają na kolanach. Na hasło Rodzic zmęczony wykonują luźny skłon 

tułowia w przód. Na hasło Rodzic wypoczęty – prostują tułów, głowę trzymają prosto.  

• Podskoki Froterujemy z mamą podłogę.  

Dzieci rytmicznie, naprzemiennie wykonują wykroki nogami w przód. 

• Ćwiczenie równowagi Rysujemy obrazek dla mamy i taty. 

 Dzieci stoją na jednej nodze, a drugą rysują w powietrzu dowolny obrazek. Rysują na przemian prawą i 
lewą nogą.  

• Ćwiczenie ożywiające Rodzinna wycieczka rowerowa. Dzieci biegają w różnych kierunkach z wysokim 

unoszeniem kolan i naprzemiennym uginaniem i prostowaniem rąk w łokciach.   

• Ćwiczenie uspokajające Mama i tata. Dzieci maszerują po obwodzie koła z rytmicznym wytupywaniem i 

powtarzaniem rymowanki  

Mama i tata kochają nas, na słowo nas zatrzymują się i klaszczą w dłonie; ; Mama i tata mają dla nas czas –  

na słowo czas zatrzymują się i klaszczą w dłonie. 

6. A teraz nauczcie się wiersza, który wyrecytujecie rodzicom.  

Możesz go posłuchać kilka razy. 

Mama i Tata to świat nasz cały, 



ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,  

to dobre, czułe, pomocne ręce 

i kochające najmocniej serce. 

To są wyprawy do kraju baśni,  

wakacje w górach, nad morzem, na wsi,  

loty huśtawką, prawie do słońca  

oraz cierpliwość co nie ma końca. 

Kochana Mamo, Kochany Tato 

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 

że nas kochacie, że o nas dbacie 

i wszystkie psoty nam wybaczacie. 

7.  Postarajcie się odpowiedzieć na pytania: 

 − Kim dla mnie jest mama i tata? 

Spróbujcie dokończyć zdania:  

− Moi rodzice są kochani, bo… 

 − Pomagam rodzicom w…  

− Lubię być w domu, bo…  

− Z tatą najchętniej robię…  

− Z mamą najchętniej robię…  

Układanie zdrobnień do słów:  

mama, tata. mama – mamusia, mamuśka, mamunia…  

tata – tatuś, tatusiek, tatunio… 

8. Ćwiczenia na spostrzegawczość. 

https://view.genial.ly/5ec2e7d02106c10d16831990 

9. Karta pracy, cz.4, s. 44- 46,s. 49 i s.  51. 

 

10. Dla chętnych: 

„Czy znasz swoją mamę?”- quiz.  

- Ulubiony serial twojej mamy? 

- Jaki jest kolor oczu twojej mamy? 

- Jaką potrawę najbardziej lubi twoja mama? 

- Najlepsza koleżanka mojej mamy ma na imię…? 

- Jakie ciasto twoim zdaniem udaje się mamie najbardziej? 

- W jakiej pracy domowej najczęściej pomagasz mamie? 

Dzieci i mamy siedzą na krzesełkach, plecami do siebie, najpierw rodzic daje karteczkę z odpowiedzią 
a potem odpowiada dziecko. (jak wolisz możesz pobawić się z tatą.☺) 

Pani Gosia 


