
ŚRODA – Mój Tata 

 Ćwiczymy pamięć w grze interaktywnej Rodzina: 
 

https://view.genial.ly/5ebdaea3d5c84b0d8fb824ea 

2. Karta pracy, cz. 4, s. 49. 

Opowiadanie o tym, jak Olek i Ada pomagają rodzicom. Przedstawianie za pomocą 

rysunku 

sposobów, w jakie dzieci pomagają rodzicom. Rysowanie po śladzie serduszek, 

kolorowanie 

ich. 

  

3. Laurka dla mamy i taty – ćwiczenia plastyczne. 

- Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. 

  

Wyprawka, karta 24, klej, nożyczki, kartka z bloku technicznego w jasnym 

kolorze formatu A4, naklejki. 

- Składanie kartki z bloku technicznego na pół, tak aby powstała laurka. 

- Wycinanie z karty gotowych elementów. 

- Składanie gotowych elementów i naklejanie ich na kartce według instrukcji, tak 

aby kwiaty 

znalazły się w wazonie. 

- Odczytuje z rodzicem lub samodzielnie napis: Kwiaty dla Mamy i Taty. Przykleja 

go na pierwszej stronie laurki. 

  

.4.  Słuchanie wiersza Stanisława Grabowskiego Nie jesteś sam. 

  

Mama biega po pokojach 

ze ścierką, 

z odkurzaczem, 

z froterką. 

Tata biega po pokojach 

z fajką, 

z książką 

z pomysłami. 

A ja siedzę szczęśliwa 

w pokoju, gdzie lalka Rozalka, 

zeszyty do pierwszej klasy, 

atlasy… 

Gdy w domu – 

tatuś i mama, 

nie jestem sama. 

https://view.genial.ly/5ebdaea3d5c84b0d8fb824ea


 

  

-  Rozmowa na temat wiersza. 

-  Co robi mama? 

- Co robi tata? 

- Gdzie jest dziewczynka? 

-  Dlaczego jest szczęśliwa? 

  

5.  Zabawa ruchowo-naśladowcza Tata pracuje. 

Tamburyn. 

1. Dziecko porusza się w rytm tamburynu. Podczas przerwy w grze naśladują 

wykonywanie prac, o których mówi rodzic np. Tata pisze na komputerze; Tata 

trzepie dywan; Tata myje samochód; Tata gra na skrzypcach ,Tata gotuje zupę, 

obiera ziemniaki… 

  

6. Zabawa ruchowa Jadą goście. 

  

  

Mamo! Mamo! klaszczą w swoje ręce, 

Co, co, co? klaszczą w ręce rodzica, 

Goście jadą. klaszczą w swoje ręce, 

No to co? klaszczą w ręce rodzica, 

Dzień dobry, dzień dobry. podają sobie ręce na powitanie, 

Cmok, cmok, cmok. naśladują przesyłanie całusków, ze zwrotem głowy 

na prawo, na lewo i na wprost. 

Tato! Tato! Gesty takie same jak wyżej. 

Co, co, co? 

Goście odjeżdżają.. 

No to co? 

Do widzenia, do widzenia. 

Cmok, cmok, cmok. 

  

7. Zabawa Halo? Mamusia? 

  

Dziecko spaceruje po dywanie. Gdy rodzic krzyknie Jeden!, zatrzymuje się, podnosi 

rękę do ucha i głośno mówi do słuchawki: Halo? Mamusia? Gdy usłyszy Dwa!, 

mówi: Dzień dobry, Cześć Mamusiu ! z równoczesnym wyciagnięciem ręki jak do 

przywitania. Na Trzy! mówi Ojojoj! i trzyma się za głowę. 

 

 

 



Gimnastyka z rodzicami: rodzic pokazuje ćwiczenie, dziecko go naśladuje (oprócz 

taśmy malarskiej można użyć sznurków, włóczki, skakanki czy tasiemki): 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=YwFY1K2vsZY&feature=em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=YwFY1K2vsZY&feature=emb_title


 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
 


