
Poniedziałek 25.05.2020 

Temat kompleksowy: NASI KOCHANI RODZICE 

Temat dnia: Ja i moja rodzina. 

 

Dzień dobry Kochani!  

 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o naszych kochanych rodzicach. 

Ponieważ w tym tygodniu obchodzimy Święto naszych Mam, a za miesiąc 

będziemy świętować Dzień Taty. 

 Wiem, że niektórzy z Was już mieli zajęcia na ten temat, ale o naszych 

rodzicach możemy mówić cały czas, przecież tak bardzo ich kochamy. Dzieci, 

które miały już tą tematykę po prostu ją sobie utrwalą. 

 Zatem do dzieła. ☺  

 

Nasze cele na ten tydzień:  

• rozwijanie mowy, 

• rozwijanie pamięci, 

• rozwijanie sprawności manualnej, 

• rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji, 

• rozwijanie słuchu fonematycznego, 

• zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim, 

• zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami. 

 

 

1. Oglądanie filmu  o rodzinie. 

Kochane dzieci proszę oglądnijcie film. Wyjaśnione w nim będzie jak 

nazywają się poszczególni członkowie Waszych rodzin.  

https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY 

Jestem pewna, że po obejrzeniu filmu jesteście gotowi, żeby 

https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY


odpowiedzieć na pytania. 

Pytania do filmu: 

- Czego uczy nas rodzina? 

- Co daje nam rodzina?  

- Kto przede wszystkim jest naszą rodziną? 

- O jakich członkach rodziny mówił Profesor Szymon? 

 

 

2. Oglądanie zdjęć rodziny 



 

 

Proszę, żebyście wraz z rodzicami zaglądnęli do albumów ze zdjęciami, 

które macie w domu i sami spróbowali opisać, kto jest kim dla kogo. 

Poszukajcie swoich dziadków, babcie, wujków, ciocie, rodzeństwo czyli siostrę, 

brata (jeśli ich macie). Przypomnijcie sobie kto ma jak na imię.  

Porozmawiajcie o ich zawodach.  

 

 

 

 



3.Osłuchanie z piosenką  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=KcXLMRFEy-0&feature=emb_title 

 

 Tekst piosenki: 

I. Moja mama fajna jest. 

O tym ja najlepiej wiem. 

Gdy mi smutno jest i źle, 

Zawsze przy mnie blisko jest. 

Ref.:  Bo mama, bo mama  

 Najlepiej wszystko wie. 

 Bo mama, bo mama 

 Tak bardzo kocha mnie. (bis) 

II. A mój tata to jest ktoś. 

Czasem mi zaśpiewa coś. 

Kiedy wolną chwilę ma, 

      Chętnie ze mną w piłkę gra. 

Ref.:  Bo tata, bo tata  

 Najlepiej wszystko wie. 

 Bo tata, bo tata 

 Tak bardzo kocha mnie. (bis) 

 

- Dzieci powiedzcie proszę, jak w piosence rodzice odnoszą się do swojego 

dziecka? Co robią ze swoimi dziećmi?  Jak zachowują się kiedy dziecko jest 

smutne? 

- Teraz proszę zastanówcie się i powiedzcie rodzicom skąd wiecie, że Wasi 

rodzice Was kochają. Co dla Was robią? Jak się zachowują. 

 

Posłuchajcie piosenki jeszcze raz  i spróbujcie zaśpiewać refren. 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=KcXLMRFEy-0&feature=emb_title


4. Zabawa „Moja mama jest…, mój tata jest…” 

Narysujcie na kartce 2 kółka w jednym wpiszcie wyraz MAMA, w 

drugim TATA. Powiedzcie jak najwięcej określeń, które kojarzą Wam się z 

mamą i tatą. Rodzice niech wypiszą je wokół kółek. Na koniec zastanówcie się 

jakie znaleźliście podobieństwa i różnice w określeniach mamy i taty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

5.  Na sam koniec mam dla chętnych propozycje kart pracy.  

 

MAMA 

 

TATA 



 



ZNAJDŹ 5 RÓŻNIC

 



 

 



 

 

 


