
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

Kilka zdjęc z waszych prac jutro wstawie tez prace innych 

dzieci, pozdrawiam pani Jola 



 

CZWARTEK – Wokół mamy i taty. 

  

  

2. Karta pracy, cz. 4, s. 50-51. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

  

Pokoloruj bukiet dla mamy. Odwzorowanie kwiatków dla mamy. 

Rysowanie po śladach rysunków róż. 

  

3. Śpiewanie piosenki Mój tata w połączeniu z efektami 

akustycznymi. 
https://www.youtube.com/watch?v=gf0NbCPJIrQ 

  

Drewniane łyżki, reklamówki, balon wypełniony kaszą, 

plastikowe butelki, metalowa łyżeczka, metalowy kubek, 

pokrywka. 

Zwrotka I 

Dziecko gra w rytmie ćwierćnut: 

takty 1–2 uderzanie dłońmi o podłogę, 

takty 3–4 uderzanie drewnianą łyżką o drewnianą łyżkę, 

takty 6–7 gniecenie reklamówek, 

takty 8–9 potrząsanie balonem wypełnionym garścią kaszy. 

Refren: 

takty 9–10 uderzanie plastikową butelką o butelkę, 

takty 11–12 delikatne uderzanie łyżeczką w metalowy kubek, 

takty 13–14 uderzanie drewnianą łyżką o pokrywkę, 

takty 15–16 uderzanie wszystkimi dziwnymi 

instrumentami razem. 

Zwrotka II i refren tak samo jak powyżej. 

  

4. Karta pracy, cz. 4, s. 52. 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gf0NbCPJIrQ


Oglądanie obrazków. Odszukiwanie i zaznaczanie 10 różnic 

miedzy nimi. 

  

5.  Podawanie rymów do słów: mama, tata. 

Mama – rama, gama, tama, dama, lama… 

Tata – wata, data, chata, łata, mata… 

  

6. Nauka rymowanki dla mamy i jej wersji dla taty. 

Dzieci powtarzają tekst rymowanki 

  

Mamo, mamo – Tato, tato – 

co ci dam? co ci dam? 

To serduszko, które mam. To serduszko, które mam. 

A w serduszku miłość jest. A w serduszku miłość jest. 

Mamo, mamo – kocham Cię! Tato, tato – kocham Cię! 

. 

  

6. Jak przekazać rodzicom wiadomość, nie używając słów? -

burza mózgów 

Podajemy wiadomość, a dziecko je prezentuje, nie używając słów, 

np. 

  

Przytul mnie, bo jestem smutny. 

Pobaw się ze mną. 

Kocham cię mamo, kocham cię tato. 

  

7.Rozwiązanie zagadki o konwalii. 

  

Dobrze ją znamy z prześlicznej woni, 

kwitnie dzwonkami, ale nie dzwoni (konwalia). 

-  Oglądanie i wąchanie bukiecika konwalii ogrodowych (lub 

leśnych). 



  

  

- Rozmowa na temat konwalii. 

- Jak wygląda roślina? 

-  Ile dzwonków jest na jednej łodyżce? 

- Gdzie rosną konwalie? 

-  Czy można je zrywać? 

  

Konwalia majowa jest rośliną leczniczą i ozdobną, nie jest już 

rośliną chronioną. Występuje 

często w lasach niemal całej Polski, ale można ją również 

hodować. Jej głównym walorem 

są niewielkie kwiaty o charakterystycznym zapachu i 

dzwonkowatym kształcie. 

  

8. Obrazek z konwaliami dla taty i mamy wykonany 

techniką kirigami z koła. (To są tylko propozycje prac  

można pooglądać chętni mogą wykonac a może wybrac się na 

wycieczke z rodzicami i nazbierać konwalii w wolnej chwili) 

  

- Zapoznanie ze sposobem wykonania prac. 

Potrzebne materiały: kolorowy kartonik (nie zielony) o 

wymiarach 15–20 cm, białe i zielone kartki, na których 

narysowane są koła: na białej osiem kół o wymiarze 3 cm, na 

zielonej –dwa koła o wymiarach 2 cm, klej, nożyczki. 

-  Wycinanie kół. Złożenie wszystkich kół na połowę. 

- Zagięcie zakładki za zielonym kole, odgięcie jej i odcięcie. 

- Przesuniecie warstw koła. 

-  Sklejanie po dwa białe koła, tak aby powstały dzwoneczki. 

-  Naklejanie na kartonik liścia (lub 2 liści) konwalii. 

- Wycięcie z zielonego papieru prostokąta (łodygi) i naklejenie go 

tak, aby łodyga wsunięta 

była w liść. 



-  Naklejenie na łodygę dzwoneczków kwiatów. 

  

Inne propozycje: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HwlXsmzL71Y 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2YNwPdWwrlM 

  

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/03/konwalie-kreatywnie.html 

  

9. Zabawa Czy znamy imię mamy i taty? 

Dziecko podają imiona rodziców, dzieli je na sylaby. Określa 

pierwsze i ostatnie głoski w ich 

imionach. 

Kartoniki z poznanymi literami 

Układają z liter imiona rodziców, pamiętając, że rozpoczynają się 

one wielką literą. 

  

10. Rozmowa na temat słowa serce. 

Wycięty z czerwonego kartonu kształt ludzkiego serca. 

  

Rodzic pokazuje dziecku serduszko wycięte z czerwonego kartonu 

i pyta: 

- Z czym kojarzy się wam ten kształt? 

-  Czym jest serce? 

Serce jest mięśniem wielkości pięści. Jego szersza część 

skierowana jest ku górze, węższa 

ku dołowi. Dzięki sercu w naszym ciele może krążyć krew. 

- Do czego ludziom potrzebne jest serce? 

- Czy tylko ludzie mają serca? 

- Czy znacie jakieś przysłowia o sercu? 

Np.: 

Co w sercu to na języku. 

https://www.youtube.com/watch?v=HwlXsmzL71Y
https://www.youtube.com/watch?v=2YNwPdWwrlM
https://dzieciakiwdomu.pl/2015/03/konwalie-kreatywnie.html


Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. 

Serce nie sługa, nie zna co to pany. 

 


