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26.05.2020r ( wtorek) 

MAMY DLA WAS PROPOZYCJĘ ZAJĘĆ NA DZISIEJSZY DZIEŃ. 

PROSIMY CHĘTNYCH RODZICÓW O ZAPOZNANIE DZIECI                                 

Z TEMATEM „ Moja mama i mój tata” 



 

 

Drogie dzieci!                               

Wczoraj omawialiśmy temat o mamie.  

Dziś jest Wielkie Święto Wszystkich Mam- 

26 maja Dzień Mamy. 

Złóżcie swoim kochanym mamusiom życzenia. Możecie wykonać dowolną 

laurkę ( narysować serduszko lub kwiatuszka).                                                    

Uściskajcie dziś mocno swoje najdroższe  mamy.  

WSZYSTKIM   MAMOM   SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE   

ŻYCZENIA !!! 

 

 



 

 

 

1. Wesoły tata – praca z wierszem Piotra Pollaka.  

 

„ Wesoły tata” 

Mój tata jest niepoważny, 

ciągle się ze mnie śmieje. 

Kiedy ja mówię: 

– Wciąż rosnę! 

On mówi: 

– Skąd, ty malejesz! 

Nie lubisz kaszy na mleku, 

zostawiasz ser i warzywa, 

więc wcale nie rośniesz, nie tyjesz, 

tylko wciąż ciebie ubywa! 

Staniesz się taki malutki, 

że w krasnoludka się zmienisz, 

będziesz się kąpać w akwarium 

i drzemać w mojej kieszeni. 

Nie pójdziesz na spacer z pieskiem, 

tylko z chomikiem lub z myszką. 

Ja na to: 

– Dobrze, tato, 

jutro na obiad zjem wszystko. 

Ale ty razem ze mną 

chrup marchew i sałatę, 

bo jak się zmienię w zająca, 

chcę mieć zająca – tatę. 

ODPOWIEDZ NA PYTANIA: 

- O czym był wiersz?  

- Kto wystąpił w wierszu? 

- Z czego śmiał się tata chłopca?  

- Dlaczego chłopiec chciał, żeby tata jadł z nim marchew i sałatę? 

- W czym chcecie naśladować swojego tatę? 

 

 

 

 



 

 

2. Zabawa słowna „Jaki może być tata?” . Poszerzanie słownika o 

przymiotniki związane z określaniem osób, technika  niedokończonych 

zdań. 

 

Fabryka pomysłów. Dziecko podaje swoje propozycje- określenia taty, 

przymiotniki nacechowane pozytywnie, ale również negatywnie. Tata może być 

miły, dobry, zmęczony, zniecierpliwiony itd. 

 

 

3. „Mój tata…” – technika niedokończonych zdań. 

Dziecko  kończy zdania, np.: 

 

- Mój tata jest…,  

- Mój tata lubi…,  

- Mój tata nie lubi…,  

- Ulubionym kolorem mojego taty jest…,  

- Z tatą lubię najbardziej…,  

- Mój tata jest najlepszy, ponieważ… 

 

 

4. Zadanie w książce. Praca z KP4.23 – doskonalenie umiejętności opisu i 

zdolności grafomotorycznych, budowanie  wypowiedzi. 

 

 

5. Oglądanie bajki „ Świnka Peppa. Tata zawiesza zdjęcie.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hn7dltCLqmU 

 

6. Jeśli potrafisz, przeczytaj: 

T- A -T- A 

TA- TA  

TATA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hn7dltCLqmU


 

 

 

7. Jak można spędzać czas z tatą?  

 

 

 

Powiedz jak spędzasz czas z tatą, co lubisz najbardziej robić wspólnie z tatą? 

 

8.  „Zawody tatusiów” – opowiadanie o zawodach wykonywanych przez 

ojców’ 

 

Jak myślisz, czy wszyscy ojcowie pracują zawodowo? Czym zajmują się  

ojcowie? Rozmowa na temat różnych zawodów wykonywanych przez ojców. 

Powiedz, jaki zawód wykonuje Twój tata, co robi w pracy? 

 

Popatrz na obrazek, nazwij zawody. Spróbuj powiedzieć na czym polega dany 

zawód/praca?  



 

 

 



 

 

9. „Tata w pracy” – rysowanie przez dzieci własnego taty przy pracy.  

 

10.  „Jak mogę pomóc tacie?” – Powiedz, czy tata pracuje tylko poza domem? 

Jakie obowiązki wykonuje tata  w domu? W których obowiązkach ty możesz 

pomóc swojemu tacie? 

 

 

 

 

11. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

 

1. „Rodziny zwierząt” – rodzic mówi  dziecku , jakim zwierzęciem jest. 

Podaje nazwy czterech zwierząt (np. kot, pies, kura, kaczka). Rodzic 

mówi np. „ Jestem dużym psem, szukam swojego dziecka” , dziecko 

przemieszcza się po pokoju, naśladując ruchy danego zwierzęcia i 

wydawane przez nie odgłosy.  

2. „ Taniec dla mamy i taty” – dziecko tańczyło wybranej muzyki  na 

gazecie, tak aby nie wyjść stopami poza jej granice. 

3. „ Czy to potrafisz?” ” – dziecko wykonuje polecenia: 

- stań na prawej nodze 

- zrób wiatraczek 

- wykonaj 4 przysiady 

- podskocz 3 razy w górę 

- stań na lewej nodze 



 

 

- obracaj się w kółeczko 

- połóż się i naśladuj jazdę rowerem 

- pokaż jak skacze pajacyk 

    4. „ Zabawy z piłką”.  Jeśli masz w domu piłkę poćwicz rzucanie i łapanie jej 

z rodzicem/ rodzeństwem. 

 

12. „ Głoski”- zabawa w tworzenie słów. Rysowanie obiektów, które 

zaczynają się na głoskę „ t” ( np. telewizor, trawa ) 

 

13.  „ Zakładka dla mamy i taty”- praca plastyczno- techniczna.                             

Z dowolnych, dostępnych materiałów dziecko wykonuje zakładkę do 

książki dla mamy lub taty. Można wykorzystać karton, kredki, farby a także 

ozdobić zakładkę np. tasiemkami, gotowymi elementami z materiału. 

 

Chętne osoby mogą przesłać prace na adres: 

grupazajaczkips24@onet.pl 

 

 

 
 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ                                           

I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU. 

Opracowanie materiału nauczyciele grupy III 

 2019/2020 Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim 
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