
Piątek  22.05.2020r. 

 

To wszystko dla Was rodzice. 

1. Zabawa wokalna – nauka 1 zwrotki piosenki i refrenu. 
„Mama i tata” https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4 

 

Mama i tata idą na spacer 

a ja przed nimi biegam i skaczę. 

Mama i tata idą pod rękę 

a ja im śpiewam taka piosenkę. 

Ref. 

Kocham mamę, kocham tatę 

I ich razem na dodatek. 4x 

 

Tata jest super, mama tak samo 

i miło razem z tatą i mamą. 

Mama i tata są wniebowzięci 

a ja im dalej śpiewam z pamięci. 

Ref. 

Kocham mamę, kocham tatę 

I ich razem na dodatek 

 

2. Zabawa językowa – słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Jesteśmy razem!”. Po 

przeczytaniu wiersza rodzic zadaje pytania, a dziecko stara się na nie odpowiedzieć. 

 
Zakwitły maki w ogrodzie. 

Mamie je podaruję. 

A siostra zrobi laurkę – 

Sama ją namaluje. 

 

Ja tacie umyję samochód 

I zrobię to razem z bratem. 

Sam raczej bym nie dał rady – 

Obydwaj kochamy tatę! 

 

Każdy zna takie słowo, 

Ważne dla córki, dla syna. 

Oznacza miłość, wspólnotę… 

Jakie to słowo? 

RODZINA! 

 

Rozmowa na podstawie wiersza 

- Co dziecko podaruje mamie? 

https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4


- Co dzieci zrobią dla taty? 

- Co to jest rodzina? 

- Co można zrobić miłego dla swojej rodziny (samemu, z rodzeństwem)? 

 

  
3. Zabawa ruchowa „Spacer z rodziną” –Dziecko stara się pokazać ruchem  historyjkę 

opowiadaną przez rodzica  
                                                                                                                    Dziecko: 
Jest piękna pogoda, idziemy całą rodziną do parku.             maszerują w miejscu, 

Na ścieżce błyszczy kałuża, po wiosennym deszczu,             przeskakuje z nogi na nogę, 

przy alei stoi parkowa ławeczka.                                               wykonuje przysiad, 

Idąc dalej, spotykamy skaczącą po drzewach wiewiórkę.    podskakuje tak jak wiewiórka,              

Przysiadamy na kolejnej ławce                                                  wykonuje przysiad, 

i nie możemy się zdecydować, odpocząć, czy iść dalej.         wykonuje kolejne przysiady, 

Idziemy jednak dalej.                                                                   maszeruje w miejscu, 

Wśród gałęzi drzew śpiewa ptak.                                       rozgląda się z ręką przy czole,        

Wracamy do domu i odpoczywamy.                    dziecko siada lub kładzie się na dywanie.              

 
4. Zabawa orientacyjno – ruchowa „Mama woła” 

Dziecko swobodnie biega po pokoju w rytm granego przez rodzica akompaniamentu. Na 

sygnał słowny – „mama woła” podbiega do rodzica i staje za nim. 

 

 


