
Zajęcia na 18.05.2020r. 
 
Temat: Jaka jest moja mama, jaki jest mój tata. 
 
 

Przygotowujemy karty pracy cz.5 s 42, 43. 
 

1. Słuchanie piosenki   Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 
 
• Rozmowa na temat tekstu piosenki.  
 
• Nauka pierwszej zwrotki i refrenu fragmentami, metodą ze słuchu.  
 

2. Jacy są moi rodzice? – wprowadzenie  wiersza A. Widzowskiej  
         Dla Mamy i Taty  

 
Na początek przygotowujemy   dwa kartonowe serca.  
 
R. kładzie na stole dwa kartonowe serca. Wyjaśnia, że należą one do 
osób bardzo ważnych dla dzieci. Dzieci dowiedzą się, kim są te osoby, 
rozwiązując zagadki I. Fabiszewskiej.  
 
Jest jedyna na świecie – nigdzie lepszej nie znajdziecie. Z nią można 
bawić się, uczyć i śmiać, przy niej nic złego nie może się stać. (mama)  
 
Wszystko zrobić potrafi w domu. O tajemnicach nie powie nikomu. 
Często z nim w piłkę nożną gramy i bardzo, bardzo go kochamy. (tata)  
 
R. pyta dzieci:  Kim są dla dzieci mama i tata?  
Jak można nazwać jednym słowem te osoby?-  RODZICE 
Dzieci wypowiadają się. Następnie R. nakłada część serca na drugie 
serce.  
Dzieci 6-letnie mogą napisać wyraz mama i tata na osobnych 
częściach każdego serca. W części wspólnej serc R. mazakiem pisze 
wyraz rodzice. Dzieci wybrzmiewają głoski w nagłosie (na początku) 
słów: mama, tata, rodzice, i dzielą słowa na sylaby.  
 
 
3. Wysłuchanie wiersza A. Widzowskiej Dla Mamy i Taty.  
 
Z okazji święta Taty i Mamy dziś uroczyście wam obiecamy:  

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


codziennie sprzątać swoje zabawki,  
nigdy nie spadać z wielkiej huśtawki,  
od mamy nigdzie się nie oddalać, 
 groźnych zapałek szust! nie zapalać.  
Więcej nie zjemy kwaśnych jabłuszek,  
bo wtedy zawsze boli nas brzuszek. 
 Gdy zobaczymy gdzieś muchomora,  
to go nie zerwie żaden przedszkolak! 
 Będziemy grzeczni i przyrzekamy  
słuchać uważnie taty i mamy.  
Wyszorujemy ząbki starannie  
i nie będziemy wariować w wannie.  
Mama nas uczy drogowych znaków,  
tata trenuje małych pływaków. 
 Lecz nikt przez pasy sam nie przechodzi, 
 ani do wody w morzu nie wchodzi!  
Od taty wiemy dużo o świecie: 
 że trzeba czapkę zakładać w lecie,  
że się obcego pieska nie głaszcze, 
 bo czasem groźnie otwiera paszczę. 
 I na kontakty uważać mamy,  
więc się od prądu z dala trzymamy! 
 Czytacie bajki, gdy księżyc świeci,  
rano buziaczkiem budzicie dzieci,  
a choć psocimy czasem troszeczkę,  
to wciąż jesteśmy waszym Słoneczkiem.  
Bo z rodzicami jest zawsze lato,  
kochana Mamo, kochany Tato!  
 
• Rozmowa na temat wiersza.  
 

R. pyta dzieci: Co dzieci z wiersza obiecują z okazji święta mama i taty? 
W razie potrzeby R. pokazuje obrazki i pomaga dzieciom przypomnieć 
sobie poszczególne obietnice zawarte w wierszu.  

 

         



Zabawki dla dzieci                                       Huśtawka 
 
 

          
 
        Zapałki                                                   Jabłka 
 
 
 

                 
            Muchomor                                                Mama i Tata 
 
 
 

                  
 
                        Zęby                                            Wanna 
 
 

                          
Znaki drogowe                                    Pływające dziecko 



 
 

                   
 
         Pasy na jezdni                               Morze 
 

         
       
            Pies                                  Kabel z wtyczką 
 
 

            
 
       Książki z bajkami                                    Wargi 
 
 

 
Słońce 



 
• Poznawanie znaczenia słowa święto. 
 
 Odnajdywanie w kalendarzu Dnia Matki i Dnia Ojca.  
Kalendarze różnego typu, np.: ścienne, biurkowe, kieszonkowe. R. pyta 
dzieci, co według nich znaczy słowo święto. Dzieci swobodnie 
wypowiadają się na temat znaczenia tego słowa. Następnie R. pokazuje 
dzieciom kalendarz. Dzieci przeglądają kalendarze, odnajdują daty 
oznaczone czerwonym kolorem. R. odczytuje nazwy świąt. Zwraca 
uwagę na występujące w ciągu roku święta członków rodziny, które nie 
są oznaczone na czerwono. Wyszukuje dni urodzin dzieci. Następnie 
pyta, jakie święto się zbliża. Wskazuje daty ustalone na święto mamy i 
święto taty. Pyta,w jaki sposób dzieci mogą podziękować rodzicom za 
ich miłość i opiekę.  
 
 

Praca na podstawie obrazków.  
Poznawanie i wyjaśnianie znaczenia wybranych cech charakteru. 
Dobieranie przeciwieństw do cech charakteru 
 R. pokazuje obrazki przedstawiające osoby wykonujące wybraną 
czynność, np. sprzątanie. 
 Podaje nazwę cechy charakteru: pracowity. Pyta dzieci, jak rozumieją to 
słowo, jak jednym słowem nazwiemy osobę, która nie jest pracowita. 
Dzieci odpowiadają na pytanie, próbują dobrać słowo o znaczeniu 
przeciwnym.  
 

                      
 
 
Przykłady cech: pracowita           -        leniwa,  
 

 



                                                               
 
       wesoła                            –                    smutna, 
 
 

 
 
         silny – słaby,  
 
         dobra – zła.  
 
• Zabawa ruchowa Od młodego do starego. R. snuje opowieść. Dzieci 
spacerują po sali i zgodnie z poleceniami R. wykonują ruchy 
charakterystyczne dla niemowlaka, starszego dziecka, mamy, taty i 
osoby starszej.  
 
5.Wykonanie zadania z Karta pracy, cz. 5, nr 42. 
 
 
6.Portrety moich rodziców – zajęcia plastyczne – rysowanie 
kredkami, malowanie farbami. 
 
8. Zabawy na świeżym powietrzu. Obserwowanie przyrody, zwracanie 
uwagi na zmiany w późnowiosennym krajobrazie. 
 
9.Wykonanie zadań z kart pracy cz. 5 s.43. 


