
Witajcie kochani! Oto nasza propozycja zajęć i zabaw na dzień 

26.05.2020r. 

 

 

1. „ Co robi moja mama? Co robi mój tata?”- zabawa ruchowa dla całej rodziny. 

Zaproście do wspólnej zabawy rodziców. Będzie ona polegała na naśladowaniu 

ruchów mamy i taty. Włączcie wasza ulubioną piosenkę, aby było Wam jeszcze milej i 

bawcie się przy niej. Mama pokazuje jakiś ruch a zadaniem dziecka jest powtarzanie 

go po mamie. Następnie tata wymyśla coś co powtórzy dziecko. Wasza wyobraźnia 

może tu tworzyć wiele wspaniałych propozycji! Życzymy Wam wspaniałej zabawy ! 

 

 

 

2. „ Mama i tata”- prosimy rodziców o przeczytanie dzieciom wiersza J. Koczanowskiej 

oraz przeprowadzenie krótkiej rozmowy z dziećmi na temat wysłuchanej treści. 

 

Mama i Tata to nasz świat 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, 

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. 

 

A oto propozycja rozmowy z dziećmi odnośnie Waszej rodziny 

 Jacy są Wasi rodzice?  

 Co lubią Wasi rodzice robić w wolnym czasie? Jakie mają zainteresowania? 

 Gdzie pracuje mama? Gdzie pracuje tata? 

 Czego Wasi rodzice bardzo lubią? A czego nie ? 

 Za co kochacie swoich rodziców? 

 Jakie obowiązki maja Wasi rodzice? 

 Czy macie pomysł, aby pomóc im w codziennych obowiązkach? Jeżeli tak to jakie?  

 

 

 

 

3. „ Co robimy w wolnym czasie?”- Karta pracy nr 1. ( poniżej) 

A co wy robicie wolnym czasie? Jak spędzacie wolne dni? W co lubicie najbardziej się 

bawić? A czego nie lubicie robić? 

 

4. „ Moja mama, mój tata”- praca plastyczna z wykorzystaniem kredek oraz wizerunku 

rodziców. Zadaniem dzieci jest narysowanie swoich rodziców. Mogą to być ich 

portrety a może to być obrazek przedstawiający rodziców podczas wspólnego 

spędzania wolnego czasu ze swoimi dziećmi. 

 

5. „ Dziękuję mamo, dziękuję tato”- piosenka, która umili Wam tworzenie pięknych 

portretów waszych wspaniałych rodziców. Jeśli się Wam  spodoba możecie nauczyć 

się refrenu i śpiewać go rodzicom w każdej chwili.  Z pewnością słowa tej piosenki 

wzruszać będą Was zawsze!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


Karta pracy nr 1 .  

 



6. Pokoloruj obrazek, jeśli masz ochotę   

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

A na koniec chcemy Wam przekazać kilka mądrych słów 

zawartych  w obrazku poniżej ! Zapamiętajcie je, bo 

warto o tym pamiętać !!! 

A tymczasem Was mocno tulimy i buziaki wysyłamy-   

pani Lidka i pani Asia! 

 



 

 

 


