
28.05.2020r. (czwartek)                                                                                        5-latki 

 

Propozycje zabaw językowych: „Wokół mamy i taty” – ćwiczenia i zabawy. 

 

Propozycje zabaw muzycznych: Zabawy przy piosence „Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!”. 

 

Przebieg: 

1. Układanie zdań o rodzicach. 

 Dziecko rysuje na kartce duże serce. Układa zdania o swoich rodzicach, a rodzic je 

zapisuje w narysowanym przez dziecko sercu. Dziecko ozdabia, wycina serce                       

i podarowuje je swoim rodzicom. 

2. Liczenie słów w wybranych zdaniach. 

 Rodzic odczytuje wybrane zdania z serc, a dziecko liczy w nich słowa i podaje ich 

liczbę. Np.: 

Mama to mój największy skarb. (5) 

Niech tata żyje sto lat! (5) 

Życzę mamie i tacie, aby byli zdrowi, szczęśliwi. (8) 

Mamo, tato kocham was. (4) 

3. Karta pracy, cz. 4, s. 51. (załącznik nr 1) 

 Odwzorowywanie kwiatków dla mamy. Rysowanie po śladach rysunków róż. 

4. Zabawa ruchowa „Czerwone – zielone”. 

 Rodzic przygotowuje dwa kartoniki w kolorze czerwonym i zielonym. Dziecko 

porusza się swobodnie. Gdy rodzic podniesie do góry kartonik, niezależnie od 

pokazanego koloru, dziecko wykonuje ustaloną uprzednio czynność (na każdy kolor 

inną). Np. widząc czerwony kartonik, wykonuje skłon, zielony – staje na jednej nodze. 

Gdy rodzic opuści kartonik, dziecko przestaje wykonywać ćwiczenie i znów biega 

swobodnie. 

5. Karta pracy, cz. 4, s. 52 (Załącznik 2) 

 Oglądanie obrazków. Odszukiwanie i zaznaczanie 10 różnic między nimi. 

 

Zabawa muzyczna 

 Taniec do piosenki „Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!”. Do tańca można wykorzystać 

kolorowe chusteczki, szarfy, paski bibuły, wstążeczki itp. lub zatańczyć bez 

dodatkowych elementów. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!  

 

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  

 

Dziękuję mamo, dziękuję tato,  

Za każdą zimę, za każde lato  

Dziękuję mamo, dziękuję tato  

Za to, że macie dla mnie czas  

Bardzo kocham Was  

 

A najpiękniejsze chwile  

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. 

 

Dziękuję mamo, dziękuję tato… 

 
 

 
 

Cztery kroki do przodu z jednoczesnym unoszeniem rąk 

do góry/cztery kroki do tyłu z jednoczesnym 

opuszczaniem rąk 

Obrót w prawo 

Obrót w lewo 

Wymach prawej ręki po łuku w prawą stronę 

Wymach lewej ręki po łuku w lewą stronę 

Wyrzut obu rąk w przód 

Zatoczenie kół nad głową 

 

Wymach prawej ręki w przód, wymach lewej ręki w 

przód/ obrót raz w prawą stronę raz w lewą stronę 

jw. 

 

Wymach obu rąk w przód 

 

Wymachiwanie rączkami nad głową 

Obejmowanie siebie obiema rękami 

Przesyłanie buziaków 

Marsz w miejscu 

 

Wyrzut obu rąk do przodu 

 

Przyciśnięcie obu rąk do serca 

Wymachiwanie obiema rękami nad głową 

 

Jw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 


