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Kwiaty dla mamy i taty. 

1. Zabawa dydaktyczna „Co robi moja mama?” -  rodzic prezentuje dziecku załączone obrazki 

(załącznik 1) przedstawiające kobiety wykonujące różne zawody. Rozmawia z dzieckiem o 

pracy jaką wykonują „mamy”. Dziecko nazywa zawody i czynnosci jakie wykonują panie na 

obrazkach. 

2. Zabawa ortofoniczna na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Moja rodzina” – rodzic czyta 

wiersz. Powtarza treść wiersza powtórnie , a dziecko powtarza fragment tekstu: ta, to, ti, ta, 

ti, tom! Kocham ciebie i nasz dom. 

 

Piękny uśmiech, dobre serce; 

Wszystko umie zrobić sama, 

Kocha mnie najbardziej w świecie. 

To jest właśnie moja mama! 

 

Ta, to, ti, ta, ti, tom! 

Kocham ciebie i nasz dom!   

 

Zawsze chętnie mi pomagasz, 

Kiedy jesteś obok, tato. 

Z Tobą czuję się bezpiecznie, 

Kocham Ciebie właśnie za to! 

 

Ta, to, ti, ta, ti, tom! 

Kocham ciebie i nasz dom!   

 

Dom to miejsce wyjątkowe. 

Może być na końcu świata! 

Najważniejsza jest rodzina, 

Czyli mama, ja i tata! 

 

Ta, to, ti, ta, ti, tom! 

Kocham ciebie i nasz dom!   

 

3. Zabawa ruchowa – „Mamo, mamo, ile kroków do domu?” – do tej zabawy będzie potrzebna 

skakanka lub kawałek sznurka. Rodzic wyznacza start i metę za pomocą skakanki lub sznurka. 

Dziecko stoi na starcie, a rodzic na mecie. Dziecko zadaje pytanie – „Mamo, mamo, ile 

kroków do domu?”. I odmierza tyle kroków, ile zaproponuje rodzic. Po dojściu na metę, 

dziecko zamienia się z rodzicem miejscami.  

4. Praca plastyczna „Kwiatek – dla mamy i taty” (załącznik 2) 

Potrzebne materiały: rolka po papierze toaletowym, zielona i kolorowa  kartka z bloku 

technicznego, klej, nożyczki, ołówek 

Wykonanie : obklejamy rolkę po papierze zieloną kartką. Następnie obrysowujemy dłoń 

dziecka na kolorowej kartce, wycinamy , nacinamy rolkę w dwóch miejscach i umieszczamy w 



niej „ dłoń – kwiatek”. Na zielonej kartce rysujemy dwa listki, wycinamy i przy pomocy kleju 

przyklejamy na dół rolki.  

 

  

 


