
Dzień dobry Misiaczki   Dzień Dobry Rodzice.  

 

W tym ostatnim  tygodniu maja, piątego miesiąca w każdym roku (przy tej okazji 

prosimy rodziców o utrwalanie z dziećmi nazw miesięcy) będziemy rozmawiać o waszych 

rodzicach. Jak pewnie niektórzy wiedzą 26 maja jest święto MAM, później, już w kolejnym 

miesiącu czyli… (jaki jest po maju?)czerwcu- 1jest Wasze święto drogie dzieci, a 23 

czerwca jest  święto Taty. 

 Zadania do tego tematu są w naszej książce na  str.46-55 

1.  Posłuchaj prosimy wiersza J. Koczanowskiej Mama i tata.   

         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 wybaczcie. 

2. Rozmowa na temat wiersza.  

           – Kim są dla was mama i tata?  

            – Za co dzieci dziękują rodzicom? 

 

3. Zabawa Poczuj swoje serce.  

             Dzieci stoją spokojnie i kładą dłoń po lewej stronie klatki piersiowej     

          tak, aby poczuły uderzenia swojego serca.  

          Następnie dzieci biegną w miejscu przez około 10 sekund. Potem skaczą  

          w miejscu jak piłka – w górę, w  dół, też około 10 sekund. W dalszej   

          części zabawy  dzieci mają pokazać, jak płyną przed siebie, stojąc w  

          miejscu (rozkładają ramiona i poruszają nimi jak podczas pływania) – też  

          około 10 sekund. Na  zakończenie zabawy zatrzymują się i znów kładą  

          rękę na sercu.  Jak teraz bije wasze serduszko? Po  której jest stronie? 

 

4. Narysuj swoją mamę i tatę. Przyjrzyj się uważnie postaci, którą będziesz rysować – 

jaki ma kolor oczu, włosów, czy są  długie czy krótkie? itp. – praca w książce str. 48 

lub na kartce.  



 

5. Ekspresja słowna – Co lubią nasi rodzice?  

                Kończenie zdań:  

                Moja mama lubi…  

                Mój tata lubi…  

                Moi rodzice lubią, gdy ja… 

 

6. Obejrzyj  i opowiedz i obrazkach w książce na str.49. Ustal kolejność obrazków. 

Opowiedz rodzicom, co Ty lubisz z nimi robić? 

 

7. Posłuchaj piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w- „Mama i tata 

to nie są roboty” i zapytaj rodzica albo sam wymyśl, w jakich czynnościach  dzisiaj 

pomożesz mamie, a w jakich tacie. 

          Nie zapomnij ich wykonać! 

 

8.Narysuj serduszko dla rodziców, możesz je pokolorować i wyciąć. 

 

9.Wykonaj ćwiczenie grafomotoryczne w książce str.46 (ołówkiem) albo z załączników.    

     Staraj się  wykonać pracę starannie – może dasz  ją rodzicom jak upominek  

 

10. Jeśli  będziesz  się  nudził,  pokoloruj  wg wzoru- ciekawe co Ci wyjdzie?- załącznik 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w

