
Święto rodziców 

 Mama i tata 

Dziecko: 

• wypowiada się rozwiniętymi zdaniami, 

• recytuje wiersz, 

• wykonuje prezent dla bliskich. 

 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat znaczenia słowa święto. R. wyjaśnia dziecku, że 26 

maja obchodzimy Dzień Matki, a 23 czerwca – Dzień Ojca, pokazuje daty w kalendarzu. Pyta 

dziecko, dlaczego rodzice mają swoje święto, dziecko wypowiada się na ten temat – 

ćwiczenie mowy dziecka. 

W tym tygodniu zachęcam do pooglądania zdjęć  rodziców z  dzieciństwa i nie tylko (różnych 

zdjęć). Porównywanie zdjęć  rodziców jak byli mali ze zdjęciami swoich dzieci. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=955EOppVQpU Jesteś mamo skarbem mym i  

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&list=TLPQMjQwNTIwMjCUJ1KiUm-

gXg&index=4  Dziękuję mamo, dziękuję tato 

 

 Nauka wiersza Jadwigi Koczanowskiej Mama i tata. 

•• Słuchanie wiersza. 

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, 

•• Rozmowa na temat wiersza. 

 

−− Kim dla dzieci jest mama i tata? 

−− Za co dzieci dziękują rodzicom? 

 

•• Aktywne słuchanie wiersza. 

R. recytuje wiersz, a dzieci dopowiadają końcowe słowa wersów. 

Mama i Tata to świat nasz… (cały), 

ciepły, bezpieczny, barwny… (wspaniały), 

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. 

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) 

https://www.youtube.com/watch?v=955EOppVQpU
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&list=TLPQMjQwNTIwMjCUJ1KiUm-gXg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&list=TLPQMjQwNTIwMjCUJ1KiUm-gXg&index=4


i wszystkie psoty nam… (wybaczacie). 

•• Nauka wiersza fragmentami, metodą ze słuchu. 

•• Karta pracy, cz. 4, s. 44–45 – 5 – latki. 

Łączenie pierwszych głosek z nazw rysunków. Rysowanie dla Olka i Ady prezentów, których 

nazwy powstały z połączenia głosek. Rysowanie po śladach. 

Zabawy na świeżym powietrzu. 

 

•• Układanie zdrobnień do słów: mama, tata. 

mama – mamusia, mamuśka, mamunia… 

tata – tatuś, tatusiek, tatunio… 

•• Ćwiczenia w cięciu gazet. Wycinanie serduszek z czerwonego papieru. 

Dziecko maluje portret rodziców. Proszę wytłumaczyć co to jest portret.  

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


