
Maj, tydzień 4 Święto rodziców  

Dzień 3  Mój tata 26.05.2020r. 

Przebieg dnia I • Rozmowa na temat – Jak dzieci pomagają rodzicom? N. pyta: 

− Czy pomagacie rodzicom w domu? W czym? − Czy powinniście pomagać 

rodzicom? Dlaczego?  

• 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.   

• Ćwiczenia poranne – zestaw nr 36  

II Zajęcie 1. Zabawy przy piosence Mój tata. 

 • Ćwiczenia ruchowe przy akompaniamencie instrumentu. Marsz, skoki 

obunóż, przeskoki z nogi na nogę, krok dostawny w wyznaczonych przez N. 

kierunkach.   

• Zabawa Powtórz za mną – rozwijająca reakcję na przerwę w muzyce. 

Nagranie piosenki Mój tata, odtwarzacz CD. Dzieci maszerują w dowolnych 

kierunkach sali, przy nagraniu muzyki. Podczas przerwy w muzyce N. recytuje 

wybrany przez siebie dwutaktowy fragment piosenki, zachowując jej rytm. 

Dzieci: − powtarzają go, − następnie powtarzają  go, łącząc z określonym przez 

N. ruchem, np.     Dzieci: … kto zawiąże sznurowadło,   wykonują obrót wokół 

siebie, gdy rozwiąże się.    miarowo klaszczą, Ja i mój tata,     cztery razy tupią, 

to super przyjaciele.    krzyżują ręce na piersiach, kołyszą się w      lewą, a 

potem – w prawą stronę.  

• Utrwalanie tekstu i melodii piosenki Mój tata – rozwijanie koordynacji 

wzrokowo- słuchowej. Nagranie piosenki Mój tata, odtwarzacz CD, cztery 

kartoniki w różnych kolorach. N. umieszcza na tablicy cztery kartoniki w 

różnych kolorach. Dzieci zajmują miejsca w półkolu przed tablicą. Zostają 

podzielone na cztery grupy. Każdej grupie zostaje przyporządkowany kartonik 

w innym kolorze. N. wskazuje kartoniki na tablicy. Kolejne grupy dzieci 

śpiewają piosenkę, zgodnie z przyporządkowanym im kolorem. Dodatkowo 

można umieścić nad każdym kartonikiem drugi kartonik w takim samym 

kolorze z narysowaną dużą kropką. Kartonik z kropką oznacza śpiew szeptem. 

Zabawę powtarzamy, N. wskazuje kartoniki, a grupy śpiewają piosenkę szeptem 

lub głośno, w zależności od wskazanego kartonika.  

 • Wspólna zabawa – rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej. 

Woreczki wypełnione grochem, szarfy, małe piłki, trzy piktogramy z 

narysowaną: piłką, szarfą, woreczkiem, nagranie piosenki Mój tata, odtwarzacz 



CD. Dzieci dobierają się w pary. Zostają podzielone na trzy grupy i zajmują 

wyznaczone miejsca. Pary w każdej grupie mają przyporządkowane rekwizyty: I 

grupa – woreczki, II grupa – szarfy, III grupa – piłki. W rytmie nagrania 

piosenki Mój tata pary maszerują w określonym kierunku. W trakcie trwania 

muzyki, N.: − pokazuje piktogram z narysowanym woreczkiem  – dzieci z grupy 

I zajmują wyznaczone miejsce. W parach przechodzą do siadu, rzucają do siebie 

woreczkami zgodnie z rytmem piosenki, pozostałe dzieci klaszczą, − pokazuje 

piktogram z narysowaną szarfą – dzieci z grupy II zajmują wyznaczone miejsce, 

przechodzą do siadu twarzami do siebie, wyciągają do przodu nogi w lekkim 

rozkroku, w rękach trzymają szarfy i przeciągają je do siebie raz w jedną, raz w 

drugą stronę, zgodnie z rytmem piosenki; pozostałe dzieci klaszczą, − pokazuje 

piktogram z narysowaną piłką – dzieci z grupy III zajmują wyznaczone miejsce, 

w parach rzucają do siebie piłki zgodnie z rytmem piosenki, pozostałe klaszczą. 

• Zabawa z piosenką Mój tata. Nagranie piosenki Mój tata, odtwarzacz CD. 

Ustawienie: w czterech kołach, twarzami do ich środka.       Dzieci: Zwrotka I 

Kto pomoże, kto przytuli, kto wciąż blisko jest,   drobnymi kroczkami biegną do        

środków kół, − kto zawiąże sznurowadło, gdy rozwiąże się?   przechodzą do 

klęku na jedno        kolano, Kto zabierze mnie na lody, kto mi kupi psa,   

drobnymi kroczkami powracają         do pozycji wyjściowej, kto kanapkę 

najsmaczniejszą do przedszkola da?   wykonują obrót wokół siebie, 

Refren: Ja i mój tata to super przyjaciele.    tworzą w kołach pary, maszerują        

w prawą stronę, Gdy jesteśmy razem, jest raźniej i weselej.    zatrzymują się w 

parach, miarowo        klaszczą, Jak tylko potrzebuję, to tata obok mnie jest,   

maszerują w parach w lewą stronę, przyjaciel to prawdziwy – na dobre i na złe.   

zatrzymują się w parach i miarowo        klaszczą, Zwrotka II Gdy mi smutno i 

gdy czasem     w pierwszym kole wykonują       przysiad, płakać  mi się chce,      

w drugim kole wykonują przysiad, tata weźmie na kolana      w trzecim kole 

wykonują przysiad, i przytuli mnie.      w czwartym kole wykonują        

przysiad, I tak pięknie opowiada,      w pierwszym kole – powracają do        

pozycji stojącej, bajki czyta mi,      w drugim kole – powracają do        pozycji 

stojącej, a gdy obok mnie zasypia,     w trzecim kole – powracają do        pozycji 

stojącej, mam cudowne sny.      w czwartym kole – powracają         do  pozycji 

stojącej, Zwrotka III Tata uczy mnie, jak dobrze i jak pięknie żyć,   tworzą w 

kołach pary i wykonują        obroty w parach wokół siebie,        w lewą stronę, 

jak odpowiedzialnym i jak dzielnym dzieckiem być.  miarowo klaszczą, Więc 

mój tata to najmilszy, najwspanialszy wzór.   wykonują obroty w parach wokół        

siebie w prawą stronę, To kolega i przyjaciel – to jest tata mój!    miarowo 

klaszczą, na zakończenie        unoszą ręce wysoko w górę. 



 • Zabawa Głośno – cicho – rozwijająca reakcję na zmiany dynamiczne. 

Tamburyn. Dzieci maszerują po okręgu koła, śpiewając a cappella piosenkę Mój 

tata. Na mocne uderzenie w tamburyn – zatrzymują się, przechodzą do 

przysiadu. Gdy N. opuszcza rękę trzy mającą instrument i delikatnie nim 

potrząsa, dzieci przechodzą do przysiadu i recytują szeptem tekst: Ja i mój tata 

to super przyjaciele. Następnie N. unosi rękę trzymającą instrument coraz wyżej 

i gra coraz głośniej – dzieci przechodzą do pozycji stojącej i głośno recytują 

tekst: Z tatą mogę przeżyć przygód bardzo wiele. 

 • Ćwiczenia oddechowe Ja i mój tata. Nagranie piosenki Mój tata, odtwarzacz 

CD, bębenek. Dzieci maszerują po okręgu koła w rytmie piosenki Mój tata. Na 

przerwę w muzyce zatrzymują się, nabierają powietrza nosem, następnie, 

wypuszczając powietrze, równocześnie wypowiadają słowa: tato, tato, tato. Gdy 

podczas przerwy w muzyce N. uderzy dwa razy w bębenek, zatrzymują się, 

miarowo klaszczą i wypowiadają zdanie: Sto lat, sto lat niech żyje nam! Zajęcie 

2: Laurka dla mamy i taty – ćwiczenia plastyczne.  

 • 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. 

  • Rozmowa na temat wiersza. N. pyta: − Co robi mama? − Co robi tata? − 

Gdzie jest dziewczynka? − Dlaczego jest szczęśliwa? • Wypowiadanie 

fragmentami tekstu wiersza z radością – najpierw cicho, a później coraz 

głośniej. Gdy w domu – tatuś i mama, nie jestem sama.  

• Pisanie po śladach liter i połączeń między nimi (w powiększonej liniaturze), po 

wzorze przygotowanym przez N.  

 • Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. Dla każdego dziecka: 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.  

• Odczytuje z N. lub samodzielnie napis: Kwiaty dla Mamy i Taty. Przykleja go 

na pierwszej stronie laurki. A ja siedzę szczęśliwa w pokoju, gdzie lalka 

Rozalka, zeszyty do pierwszej klasy, atlasy… Gdy w domu – tatuś i mama, nie 

jestem sama. 

• Zabawa ruchowo-naśladowcza Tata pracuje. Tamburyn. Dzieci poruszają się 

po ogrodzie przedszkolnym w rytm tamburynu. Podczas przerwy w grze 

naśladują wykonywanie prac, o których mówi N. Np. Tata pisze na komputerze; 

Tata trzepie dywan; Tata myje samochód; Tata gra na skrzypcach itp. 



 • Zabawa ruchowa Jadą goście. Bębenek. Przy dźwiękach bębenka dzieci 

maszerują parami po obwodzie koła. powtarzają wyliczankę, ilustrując ją 

ruchem:     Dzieci: Mamo! Mamo!   klaszczą w swoje ręce, Co, co, co?    

klaszczą w ręce partnera, Goście jadą.    klaszczą w swoje ręce, No to co?    

klaszczą w ręce partnera, 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.  

 III • Zabawa Halo? Mamusia? Hasło- Jeden!, dzieci zatrzymują się, 

podnoszą rękę do ucha i głośno mówią do słuchawki: Halo? Mamusia? Gdy 

usłyszą Dwa!, mówią: Dzień dobry pani! z równoczesnym wyciagnięciem ręki 

jak do przywitania. Na Trzy! mówią Ojojoj! i trzymają się za głowę.   

• Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Dla mamy i taty. Nauka wiersza, po 

fragmencie dla każdego dziecka. N. tnie kartkę z tekstem wiersza na kawałki. 

Kartoniki z fragmentami tekstu rozdaje dzieciom.  

Z okazji święta Taty i Mamy dziś uroczyście wam obiecamy: codziennie 

sprzątać swoje zabawki, nigdy nie spadać z wielkiej huśtawki, od mamy nigdzie 

się nie oddalać, groźnych zapałek szust! nie zapalać. Więcej nie zjemy 

kwaśnych jabłuszek, bo wtedy zawsze boli nas brzuszek. Gdy zobaczymy gdzieś 

muchomora, to go nie zerwie żaden przedszkolak! Będziemy grzeczni i 

przyrzekamy słuchać uważnie taty i mamy. Wyszorujemy ząbki starannie Lecz 

nikt przez pasy sam nie przechodzi ani do wody w morzu nie wchodzi! Od taty 

wiemy dużo o świecie: że trzeba czapkę zakładać w lecie, że się obcego pieska 

nie głaszcze, bo czasem groźnie otwiera paszczę. I na kontakty uważać mamy, 

więc się od prądu z dala trzymamy! Czytacie bajki, gdy księżyc świeci, rano 

buziaczkiem budzicie dzieci, a choć psocimy czasem troszeczkę, to wciąż 

jesteśmy waszym Słoneczkiem. Bo z rodzicami jest zawsze lato, kochana 

Mamo, kochany Tato! i nie będziemy wariować w wannie. Mama nas uczy 

drogowych znaków, tata trenuje małych pływaków. 

 • Karta pracy, cz. 4, s. 50. Kolorowanie rysunku bukietu dla mamy. 

Rysowanie po śladzie drogi Olka i Ady do mamy. 

• Czytanie zdań. Ilustrowanie ich. Dla każdego dziecka: zdania, kartki, kredki, 

klej. Dzieci losują zdania. Naklejają je na kartki i ilustrują. Przykładowe zdania: 

W wazonie były trzy tulipany. To niebieska miska, a w niej maliny. Ta żabka 

jest cala zielona. Piłka jest fioletowa i ma białe kropki i kreski. 


