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 Kocham cię Tato! 

 Na początek proponujemy wiersz E. Grygo ,,Kocham Go!” 

Tata mógłby szybowcem latać! 

Dojść aż na koniec świata! 

Tata się zna na kwiatach! 

Naprawi płot i fiata! 

Tata mógłby chodzić lasami, górami! 

Mógłby w morzu szukać skarbów czasami! 

Mógłby wszystko! 

Ale chce być z nami. 

Bo nas kocha! 

Bo my go kochamy! 

Pomyślcie i dokończcie zdanie: Mój tata jest najlepszy na świecie, bo… Kocham mojego tatę 

bo… 

 ,,Narysuję PORTRET TATY”- to nasza kolejna propozycja dla was na ten dzień. 

Przyjrzyjcie się dokładnie swojemu tacie i zastanówcie się: Jakiego jest wzrostu? 

(niskiego, wysokiego, średniego) Jaki ma kolor oczu? (niebieski, brązowy, zielony) 

Jaki ma kolor włosów? (blondyn, szatyn, brunet, rudy) Jakiej długości ma włosy? 

(długie, krótkie, jest łysy) 

Proponujemy abyście namalowali farbami lub narysowali kredkami ,,Portret taty”. Możecie 

zrobić ramkę do portretu według waszego pomysłu. Będzie to doskonały prezent dla taty.  

 Na koniec zachęcamy do zabawy „Krok do przodu, krok do tyłu”.                             

Może pobawicie się wspólnie z tatą? Potrzebna będzie kostka do gry planszowej, jeśli 

nie macie, to kostkę może zastąpić małe pudełeczko np. po kremie z naklejonymi lub 

narysowanymi na ściankach kropkami. Zabawa polega na rzucaniu kostką i 

przesuwaniu się zgodnie z instrukcją do przodu albo do tyłu, wg waszego pomysłu np. 

dziecko rzuca kostką, wypadają 3 oczka i rodzic wydaje instrukcję: 3 kroki do przodu 

lub do tyłu . Przed rzuceniem kostki dziecko wypowiada rymowankę: 

Ile kroków zrobić mam? Kostka zaraz powie nam. 

Potem następuje zamiana ról. 

 

POWODZENIA! 
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Kocham cię Mamo! 

 Na początek proponujemy piosenkę ,,Kocham cię mamo” Niech ta piosenka będzie 

życzeniami dla mamy z okazji jej święta. Spróbujcie ją zaśpiewać.                                       

link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=kqSrISu0KEk 

1.Usiądź mamo przy mnie blisko i posłuchaj tych słów.  

Ty z pewnością wiesz to wszystko, jednak powiem ci znów. 

 Ref. Kocham cię, ti amo, , j'taime i nie pytaj mnie dlaczego tak jest. 

         ty jesteś mą mamą, wspaniałą, kochaną, jedyną na zawsze i kochasz mnie też.  

2.Popatrz mamo w moje oczy, ujrzysz w nich miłość mą.  

Nawet bardzo późno w nocy śpiewać będę ci to 

Ref. Kocham cię, ti amo, , j'taime i nie pytaj mnie dlaczego tak jest. 

        ty jesteś mą mamą, wspaniałą, kochaną, jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

 

 Kocham Cię Mamo ! Wykonajcie laurkę mamy z okazji jej święta.                     

Poproście o pomoc tatę, babcię lub dziadka. Poniżej przedstawiamy pomysł na jej 

wykonanie. 

 

 

 

 

Możecie wykonać laurkę również według własnego pomysłu. Do laurki dołączcie dla mamy 

DUŻOOOOOOOOOOO BUZIAKÓW!!! 

 Na koniec zaproście mamę do wspólnej gimnastyki, którą poprowadzi Fruzia. 

link do gimnastyki: 

https://www.youtube.com/watch?v=47jquUszRas&ab_channel=%C5%9Apiewaj%C4

%85ceBrzd%C4%85ce-Piosenkidladzieci 

 

POWODZENIA! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kqSrISu0KEk
https://www.youtube.com/watch?v=47jquUszRas&ab_channel=%C5%9Apiewaj%C4%85ceBrzd%C4%85ce-Piosenkidladzieci
https://www.youtube.com/watch?v=47jquUszRas&ab_channel=%C5%9Apiewaj%C4%85ceBrzd%C4%85ce-Piosenkidladzieci
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Moja rodzina. 

 Na początek zapraszamy Was do Przedszkola Profesora Szymona i zachęcamy do 

obejrzenia filmu edukacyjnego ,,Moja rodzina”                                                                     

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY 

 

 Następnie proponujemy piosenkę ,,Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato”                                          

link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&ab_channel=ZoZi.TV  

Posłuchajcie tej piosenki, i spróbujcie zaśpiewać ją. 

1.Uczyliście mnie chodzić, uczyliście mnie mówić, 

   jak się zachowywać, jak zwracać się do ludzi. 

  Ja mogę na Was liczyć, wiem że mi pomożecie 

   najlepszych mam rodziców na całym wielkim świecie. 

Ref: Dziękuje mamo, dziękuje tato za każdą zimę, za każde lato 

        dziękuje mamo, dziękuje tato za to że macie dla mnie czas 

         bardzo kocham Was! 

 

2. A najpiękniejsze chwilę są kiedy mnie tulicie 

    dajecie mi buziaki idziemy tak przez życie. 

    Co mogę dla Was zrobić? Jak mogę się odwdzięczyć? 

    Jesteście w moim sercu, będziecie w mej pamięci 

Ref: Dziękuje mamo, dziękuje tato…. 

 „Moja rodzina”- zachęcamy do wykonania  książeczki o swojej rodzinie.               

Poproście o pomoc rodzica w wykonaniu albumu. Każda strona ma przedstawiać 

jeden z określonych tematów. Można je rysować, malować lub wklejać zdjęcia.  

Tematy do książeczki: 

 Osoby w mojej rodzinie 

 Czynności, które moja rodzina wykonuje razem 

 .Moja rodzina podczas świąt 

 Moja rodzina podczas wakacji 

 Zwierzęta w mojej rodzinie 

 

 

POWODZENIA! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&ab_channel=ZoZi.TV
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Jak to jest, kiedy ma się rodzeństwo? 

 Na początek trochę ruchu. Proponujemy ,,Ćwiczenia z liczeniem                                       

w podskokach”                                                                                                                        

Do zabawy zaproście rodzeństwo, jeśli nie macie rodzeństwa poproście rodziców. 

Pomoże wam film, w którym przedstawione są  zabawy i ćwiczenia muzyczno-

ruchowe opierające się na liczeniu do dziesięciu oraz wspierające koordynację 

ruchową dziecka.                                                                                                                       

link do filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1KyUY

7k28DQ2CNn9oXqA9iu0tpHvqfEMBT76yf_KR7MgIvpUG9bsVKH3I 

 

 Teraz poproście rodziców o przeczytanie wiersza B. Formy ,,Moja rodzina” 

 

Moja rodzina to ja, mama, tata.                                                                                                   

Mam tez siostrę Alę i młodszego brata. 

Siostra jest wysoka, czarne włosy ma,                                                                                    

a braciszek mały skończył latka dwa. 

Wspólne zabawy, wspólne spacery,                                                                                              

zimą na narty, latem rowery. 

Czas wolny zawsze razem spędzamy,                                                                              

bardzo się mocno wszyscy kochamy.  

 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: Kto występuje w wierszu? Jakie rodzeństwo ma 

dziecko z naszego wiersza? Jak cała rodzina spędza czas wolny? Jeśli masz 

rodzeństwo to odpowiedz, jakie? Co najbardziej lubisz robić ze swoim rodzeństwem?  

 

 Na koniec proponujemy interaktywną grę matematyczną ,,Figury”.                      

Zagrajcie wspólnie z rodzeństwem, rodzicami.                                                                                                

link do gry: 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/8771c489270cc7f21c254d5155c302ed_/i

ndex.html 

 

POWODZENIA! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1KyUY7k28DQ2CNn9oXqA9iu0tpHvqfEMBT76yf_KR7MgIvpUG9bsVKH3I
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1KyUY7k28DQ2CNn9oXqA9iu0tpHvqfEMBT76yf_KR7MgIvpUG9bsVKH3I
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/8771c489270cc7f21c254d5155c302ed_/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/8771c489270cc7f21c254d5155c302ed_/index.html
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Mój dom. 

 Na początek proponujemy film edukacyjny ,,Mój dom, czyli jestem architektem”. 

Pomoże wam w tym Jedynkowe Przedszkole.                                                                                              

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=pIJ1AL4rH7A&ab_channel=dziecitvp 

 

 ,,Mój dom”- spróbujcie pobawić się w architekta. Narysujcie swój dom, a w nim tyle 

okien ile osób liczy wasza rodzina. W oknach mogą być  portrety waszych 

najbliższych. Możecie zbudować dom z klocków według projektu, który wcześniej 

narysowaliście. Po wykonanym zadaniu opowiedzcie, za co kochacie swoją rodzinę.  

 

 Na koniec zaproś Rodziców na spacer.  Proponujemy wspólna grę w ogrodzie w 

,,Kółko i krzyżyk ” 

            Wykorzystajcie do gry to co znajdziecie np.  szyszki, kamyczki itp. Jeśli macie ochotę     

możecie je wcześniej pomalować wyczarowując z nich np. owady.  POWODZENIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiamy cieplutko, nauczycielki grupy SŁONECZKA 

https://www.youtube.com/watch?v=pIJ1AL4rH7A&ab_channel=dziecitvp

