
                      Temat tygodnia: Święto rodziców  25.05. – 29.05. 

 

1. Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej  Mama i tata 

Mama i tata" Jadwiga Koczanowska  

Mama i Tata to nasz świat 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 
 

 Rozmowa na temat wiersza 

 Nauka ostatniej zwrotki   

 Zabawa z rodzicami   Mama jest… Tata jest… 
 

- tata na arkuszu papieru wokół napisu Mama jest… zapisuje określenia, które podaje dziecko ( poszukiwanie 
jak największej liczby określeń przymiotnikowych) 
- mama na arkuszu papieru wokół napisu Tata jest… zapisuje określenia, które podaje dziecko ( poszukiwanie 
jak największej liczby określeń przymiotnikowych) 
  
Wspólne odczytywanie napisów, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w określeniach mamy i taty. 
 

 Oglądanie zdjęć  rodziców z ich dzieciństwa , oglądanie zdjęć dzieci z podobnego przedziału 
wiekowego –  odszukiwanie podobieństwa. 

 

 Wykonanie KP cz. 4 s. 44-46 

2. Słuchanie piosenki    KOCHAM CIĘ TI AMO JE T'AIME      https://youtu.be/IdxQW3jqYtA 

 

  układanie zdrobnień do  słów mama 
 

 kończenie zdań przez dzieci 
               - z mamą najchętniej … 

 wykonanie KP  s. 50 
 
 
 
 

https://youtu.be/IdxQW3jqYtA


3.Ćwiczenia w porównywaniu wzrostu 
 

 Mierzenie wysokości ciała wszystkich  domowników, porównywanie kto jest najwyższy, kto 
najniższy. 

 Zabawa ruchowo-naśladowcza  Jak nasi rodzice 
Dzieci poruszają się w rytm muzyki . Na hasło  jak mama naśladują czynności wykonywane przez mamę. 
Na hasło jak tata – czynności wykonywane przez tatę. 

 Wykonanie KP s. 47-48 
 

4.  Słuchanie piosenki Mój tata (Jolanta Kucharczyk)     https://youtu.be/gf0NbCPJIrQ 
              - rozmowa na temat piosenki 

- kończenie zdania  - z tatą najchętniej …. 
- układanie zdrobnień do  słów tata 
- wykonanie KP s. 49, 51, 
 

5. Laurka dla mamy i taty – wyprawka karta 24 
 
6. Ćwiczenia gimnastyczne  https://youtu.be/HvW4UOhQo3U 

7. Pieczenie ciasteczek dla mamy i taty ( z mamą i tatą :)) 
 

 
 

Ciasteczka z gorzką czekoladą 

370 g gorzkiej czekolady + 50 g do dekoracji 

60 g masła 

2 jajka 

160 g cukru trzcinowego 

110 g mąki 

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 

1/2 łyżeczki soli 

 

 

220 g czekolady roztapiamy razem z masłem w kąpieli wodnej. Jajka ucieramy z cukrem, dodajemy 

stopioną ostudzoną czekoladę, a następnie mąkę, proszek do pieczenia i sól, cały czas mieszając. 

Delikatnie łączymy ze 150 g pokruszonej czekolady. Masę nakładamy łyżką na blachę. Posypujemy 

grubo pokruszoną czekoladą przeznaczoną do dekoracji. Pieczemy 20 minut w 160°C. 

 

Ciasteczka można również udekorować kawałkami mlecznej i białej czekolady. 

https://youtu.be/gf0NbCPJIrQ
https://youtu.be/HvW4UOhQo3U


 

8. Zabawy   moich rodziców – każdy rodzic uczy dziecko swojej ulubionej zabawy z dzieciństwa ( np. skakanie 
w gumę, linkę, gra w kapsle, korale itd.) 
 
 
9. Wokół mamy i taty – ćwiczenia i zabawy 

 Układanie  zdań o rodzicach 

Dzieci układają zdania o  mamie, tacie lub o obojgu rodzicach. Rodzic zapisuje zdania na czerwonych sercach 

z papieru (i zostawiają sobie na pamiątkę :) 

 Liczenie słów w wybranych  zdaniach.  

 Rodzic odczytuje wybrane zdania z serc, a dziecko liczy w nich słowa i podaje ich liczbę. Np. kocham moją 

mamę (3)   

 Dzielenie na sylaby lub głoski nazw obrazków przedstawiających prezenty dla rodziców. 

Dzieci losują obrazki , dzielą ich nazwy na sylaby lub jeśli potrafią na głoski.  Przykładowe obrazki: róża, 

czekolada, tort, kot, obrazek, wazon, kawa, korale, kwiat itp. 

 Podawanie rymów do słów: mama, tata 

Mama- rama, gama, tama, dama, lama… 

Tata- wata, chata, łata, mata … 

 

 Nauka rymowanki dla mamy i jej wersja dla taty. 
 
Mamo, mamo- 
Co ci dam? 
To serduszko, które mam. 
A w serduszku miłość jest. 
Mamo, mamo kocham Cię! 
  

Tato, tato- 
Co ci dam? 
To serduszko, które mam. 
A w serduszku miłość jest. 
Tato, tato kocham Cię! 
 

 Wykonanie KP 52-53 
 
 
 
 
 
 
 



10.Zabawy z głoską „Ż”    

 wymienianie   nazw zwierząt, kolorów, zawodów, kwiatów itd. rozpoczynających się 

na głoskę Ż 

 zapoznanie z obrazem graficznym głoski  Ż,ż 

 kreślenie litery w powietrzu  

 wykonanie kart pracy   KPL s. 68 (różowa) 

 

11. Niepękające bańki mydlane  https://youtu.be/5hwCjXFDu8k 

 

Prezenty na dzień mamy i taty   

https://youtu.be/5hwCjXFDu8k


 





   

 

 

 

 


