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TEMAT TYGODNIA: Święto mamy i taty.  

TEMAT DNIA: Moja rodzina. 

 

 

 

 

1. Rymowanka pt. „Tu paluszek” .  

Tu paluszek, tu paluszek,              (dziecko pokazuje jeden palec wskazujący i drugi palec wskazujący) 

Kolorowy mam fartuszek.             (dziecko rozkłada obydwie ręce na wysokości pasa) 

Tutaj rączka, a tu druga,                (dziecko pokazuje jedną rękę i drugą rękę) 

A tu oczko do mnie mruga.           (dziecko wskazuje oko) 

Tu jest buźka, tu ząbeczki,            (dziecko wskazuje buzię i zęby) 

Tu wpadają cukiereczki.                (dziecko masuje brzuszek) 

Tu jest nóżka i tu nóżka,                (dziecko pokazuje jedną nogę i drugą nogę) 

Chodź zatańczyć jak kaczuszka.    (dziecko kiwa się na boki naśladując ruch kaczki) 

 

2. Rozwiązywanie zagadek:  

 

Łatwą zagadkę dziś mamy, 

kim jest mama mamy?... (BABCIA) 

 

 

 

 



Nie każdy jest siwy, 

nie każdy wąsaty, 

lecz każdy jest tatą 

mamy albo taty… (DZIADEK) 

 

 

 

Ta dziewczyna i ten chłopak 

jedną mamę mają. 

Odgadnij i powiedz prędko: 

jak ich nazywają?... (RODZEŃSTWO) 

 

 

 

 

 

 



3. Zapoznanie się z wierszem B. Szelągowskiej pt. „Jesteśmy razem!”  

(przeczytanego przez Rodzica bądź wysłuchanego w nagraniu umieszczonym na profilu facebookowym 

„Małe Przedszkole i Żłobek”). 

Zakwitły maki w ogrodzie. 

Mamie je podaruję. 

A siostra zrobi laurkę- 

sama ją namaluje. 

 

Ja tacie umyję samochód 

i zrobię to razem z bratem. 

Sam raczej bym nie dał rady- 

obydwaj kochamy tatę! 

 

Każdy zna takie słowo, 

Ważne dla córki, dla syna. 

Oznacza miłość, wspólnotę… 

Jakie to słowo? 

RODZINA! 

 

Pytania do wiersza: 

 Co dziecko podaruje mamie? 

 Co dzieci zrobią dla taty? 



 Co to jest rodzina? 

 

4. Zabawa słowna polegająca na kończeniu przez dziecko rozpoczętych zdań: 

 Moi rodzice są kochani, bo… 

 Lubię być w domu, bo… 

 Moja mama, mój tata najbardziej lubi… 

 Pomagam rodzicom w… 

 

5. Zabawa naśladowcza pt. „Moi rodzice”.  

Dziecko porusza się w rytm dowolnej muzyki naśladując czynności zazwyczaj wykonywane przez 

Rodziców w domu. W czasie pauzy dziecko wyjaśnia jaką pracę odwzorowywało, np. tata naprawiał 

szafkę, mama pracowała przy komputerze, tata wyrzucał śmieci, mama prasowała itp. 

 

6. Zabawa ruchowa „Taniec dla rodziców”.  

Dziecko tańczy na gazecie do wybranej przez siebie muzyki, tak by nie wyjść stopami poza jej 

granice.  

 

7. Karta pracy: Odszukaj różnice na obrazkach.  

 

 

 



KOLOROWANKA 

 

 

 

  

 


