
Piątek  29.05.2020  

Temat kompleksowy: Nasi kochani rodzice. 

Temat dnia: Dzień Mamy i Dzień Taty. 

 

Dzień dobry Kochane Dzieci! 

Dziś piątek- ostatni dzień tygodnia, w którym mówimy o naszych rodzicach. 

Przed nami weekend- czas odpoczynku ☺ Myślę, że to dobry czas, żeby spędzić 

miło czas z rodzicami, można im pomóc w domu, poprzytulać, pobawić się, 

pojechać na wycieczkę rowerową. Zapraszam Was na ostatnie zajęcia w tym 

tygodniu. 

 

1. Wstęp 

Kochani na wstępie posłuchajcie krótkiej wypowiedzi - Dlaczego moja 

rodzina jest niezwykła. I zastanówcie się czy Wasze rodziny są tak samo 

niezwykłe jak ta z filmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Zh-4tJw_rA 

 

2. Wiersz J. Koczanowskiej pt. Mama i tata.  

 

Kochani wysłuchajcie proszę tego wiersza. Może spróbujecie nauczyć się 

go na pamięć i wyrecytujecie go swoim rodzicom?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Zh-4tJw_rA


https://www.youtube.com/watch?v=kacDeA0UeNI 

 

 

 

 
 

 

 Tekst wiersza: 

 

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. 

 

Odpowiedzcie proszę na pytania: 

- Kim są dla Was mama i tata? 

- Za co dzieci dziękują rodzicom w wierszu? Za co Wy chcecie 

podziękować swoim rodzicom? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kacDeA0UeNI


3. Zapraszam Was do obejrzenia, wysłuchania prezentacji multimedialnej o 

rodzinie i wykonania zadań.  

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

4. Zabawa „Moja rodzina”- dokończ zdania- poprawne nazywanie członków 

rodziny.  

5. Rozwiązywanie zagadek o rodzinie. 

 

Kochani jestem pewna, że po całym tygodniu rozmowy o rodzinie i naszych 

rodzicach z łatwością rozwiążecie zagadki.  

Ale najpierw mała rozgrzewka. Dokończcie proszę te zdania. 

- Mama mojej mamy lub taty to…(babcia). 

- Tata mojej mamy lub taty to… (dziadek). 

- Siostra mojej mamy lub taty to… (ciocia). 

- Brat mojej mamy lub taty to…(wuja). 

ZAGADKI:  

• Kocha nas najbardziej na świecie, 

Wszystkie troski od nas odgania. 

Ona nas urodziła. Czy już wiesz, kto to? 

To…..     (mama) 

  

• Gdy coś się w domu zepsuje,  

Szybciutko to naprawi. 

Samochód też zreperuje, 

Bo on wszystko potrafi.       (tata)  

 

 

 

 

 

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


• Dla nas, wnucząt, ona zawsze 

Dobre serce ma.  

Czułym okiem na nas patrzy, 

Bajek mnóstwo zna.         (babcia) 

 

 

•  Nie każdy jest siwy, 

nie każdy wąsaty, 

ale każdy jest tata mamy albo taty.     (dziadek)  

 

 

• Kto jest zatroskany, 

Kiedy chorujemy 

I gdy dziurę w spodniach 

 do domu niesiemy?     (rodzice)  

 

 

 

• Taki sam chłopiec jak ja, 

mamę wspólną ze mną ma. 

Wspólny jest również tata. 

A ja wiem, że mam….. (brata) 

 

• Co to za dziewczynka  

Ze mną w domu mieszka,  

Do rodziców mówi: mamo, tato, 

A na imię ma Agnieszka?   (siostra) 

 



6. Tańce z rodzicami 

Mam dla Was kilka filmików, żeby pobawić się przy piosenkach z 

rodzicami.  

https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY 

https://www.youtube.com/watch?v=6THdtkvAUwc 

https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4&list=RDCMUCHnm8gIBa3AvQJfeUc1Okf

A&index=1 

 

7. Na zakończenie zapraszam Was do wykonania portretu Waszej mamy i 

Waszego taty. 

Wykonajcie je dowolną techniką (kredki, farby, pastele) w ramce, która 

jest poniżej. 

 

Miłego weekendu, 

Pani Ania 
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