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Temat: Mama i tata 
 

• Zabawa taneczna na powitanie „Taniec przyklejaniec” – załącznik. 

Dzieci wraz z rodzicami lub rodzeństwem witają się wybraną częścią ciała tańcząc przy 

akompaniamencie muzyki.  

 

Zatańczymy śmieszny taniec, 

mały taniec przyklejaniec. 

(Dzieci z rodzicami lub rodzeństwem stoją w parach, zwróceni twarzami do siebie) 

Teraz rączki przykleimy 

i wesoło zatańczymy. 

(Przyklejają dłonie do dłoni partnera i poruszają się dookoła) 

Zatańczymy śmieszny taniec, 

mały taniec przyklejaniec. 

Teraz łokcie przykleimy 

i wesoło zatańczymy. 

(Przyklejają łokcie i poruszają się dookoła) 

Zatańczymy śmieszny taniec, 

mały taniec przyklejaniec. 

Teraz brzuszki przykleimy 

i wesoło zatańczymy. 

(Przyklejają brzuszki) 

Powtarzamy tekst i następnie przyklejają się: 

palce 

plecy 

 

 

• Wprowadzenie – wypowiedzi na temat obrazka. 

Obrazek przedstawiający dwie dorosłe osoby (w domyśle: mamę i tatę). 

Rodzic prezentuje dzieciom obrazek. Pyta: Jak myślicie – kto to może być? Czy to 

może być mama i tata? Dlaczego? Następnie prosi, aby dziecko opisało wygląd 

przedstawionych osób. 

 



 
• „Czy znasz swoją mamę, swojego tatę?”- quiz.  

- Jaki program telewizyjny ogląda twoja (twój) mama (tata) najczęściej? 

- Jaki jest kolor oczu twojej (twojego) mamy (taty)? 

- Jaką potrawę najbardziej lubi twoja (twój) mama (tata)? 

- Ulubione zajęcie mojej (mojego) mamy (taty) to...? 

- Jakie ciasto twoim zdaniem udaje się mamie najbardziej? 

- Co twój tata robi najlepiej? 

- Jak mama (tata) odpoczywa? 

- W jakiej pracy domowej najczęściej pomagasz mamie (tacie)? 
 
 

• Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Walczyk dla rodziców” – 

załącznik (piosenka do utrwalenia na kilka dni). 

 

 

Ten walczyk jest dla rodziców, 

dziś tańczą go raz, dwa, trzy. 

Mamusia ma piękną suknię, 

a spinka w jej włosach lśni. 

 

 Nasz tatuś prowadzi mamę 

w tym tańcu na raz, dwa, trzy. 

Braciszek patrzy z podziwem: 

- Siostrzyczko, popatrz i ty. 

 

Rodzice lekko wirują, 

muzyka gra raz, dwa, trzy. 

Zapraszam siostrę do walca: 

- Zatańczmy także i my! 



 

 Ten walczyk jest dla rodziców, 

wciąż tańczą go raz, dwa, trzy. 

Pobiegnę po kwiaty dla nich, 

to będą fiołki i bzy. 

 

• Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

- Jaki taniec tańczyli rodzice? 

- Jak wyglądała mama? 

- Dla kogo był ten taniec? 

- Jaka była ta piosenka: skoczna i wesoła czy powolna i smutna? 
 

 

• Praca z obrazkami Rodziny zwierząt. 

Obrazki zwierząt oraz ich młodych: np. kotki, kota i kociąt itd. 

 Rodzic prosi dziecko, aby znalazło trójkę zwierząt z jednej rodziny i je nazwało. 

 

                
 

               



             
 

              
 

                 
 

 

 



            
 


