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Aktywność językowa: Wiersz pt. „ Mama i tata” – nauka wiersza autorstwa J. Koczanowskiej

1. Zabawa pt. Moja mama jest…, a mój tata jest… 

Kartony z napisami i flamaster 

Mama jest……

Tata jest……
 Dzieci kończą zdania (poszukiwanie jak największej liczby określeń przymiotnikowych),

 Zapisujemy  określenia wokół napisów: Mama jest…; Tata jest… 

Wspólne  odczytanie  napisów (zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w określeniach mamy i taty). 

2. Słuchanie wiersza.

Mama i Tata to świat nasz 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.

3. Rozmowa na temat wiersza. Pytamy dziecko :

          − Kim dla dzieci jest mama i tata? 

         − Za co dzieci dziękują rodzicom? 

        4. Kończenie rozpoczętych zdań.  Rodzic czyta –dziecko dopowiada

              − Moi rodzice są kochani, bo… 

              − Pomagam rodzicom w…

              − Lubię być w domu, bo… 

              − Z tatą najchętniej robię… 

             − Z mamą najchętniej robię… 

     

 5. Aktywne słuchanie wiersza.

 Rodzic recytuje wiersz, a dzieci dopowiadają końcowe słowa wersów.

 Mama i Tata to świat nasz…  (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).

6.Nauka wiersza fragmentami, metodą ze słuchu.  

7. Karta pracy.

 Rysowanie po śladach.

 8. Zabawa muzyczno-ruchowa Układamy serduszko. 

Nagranie piosenki Buziak od mamy   https://youtu.be/b-ECatfl-8U. Dla dziecka: kolorowy sznurek (o dł. 50–70 cm). 
Dziecko przy nagraniu piosenki porusza się tanecznym krokiem po sali. W rękach trzyma  kolorowy  sznurek . Podczas
przerwy w grze układa  z nich na podłodze sylwetę serduszka. Powrót muzyki jest sygnałem do tanecznego 
poruszania się po sali (następnym razem, można umówić się, że dziecko układa inny kształt , np.,. figury 
geometryczne, czy kwiaty)

Aktywność plastyczna: Wykonanie zawieszki w kształcie serca z masy solnej w prezencie dla Mamy .

Potrzebne będą :

 Składniki na masę  solno- mączną.   / przepis poniżej/

 Foremka w kształcie serca

 Rurka do zrobienia otworu

 Klej żelowy 

 Brokatowa posypka w kolorze srebrnym lub innym wg uznania

https://youtu.be/b-ECatfl-8U


 Wstążeczka do przewleczenia przez otwór w serduszka

Prosty przepis na masę solno-mączną  https://www.bing.com/videos/search?
view=detail&mid=1D74D69C8A24534E82321D74D69C8A24534E8232&shtp=GetUrl&shid=b30fc14b-fcb2-4f03-b04f-
f641b88dd98a&shtk=SmFrIHpyb2JpxIcgbWFzxJkgc29sbsSFPyAtIFRyenkgcHJ6ZXBpc3k
%3D&shdk=U3Vic2tyeWJ1ajogaHR0cHM6Ly9nb28uZ2wvSVh6MUlXIFpvYmFjeiB3YcWCa2kgZ3Jhd2Vyb3dhbmUgZG8
gbWFzeSBzb2xuZWo6IGh0dHA6Ly9oYXBweWJyYW5kLnBsL3BsL3dhbGtpLWdyYXdlcm8uLi4gVHJ6eSBzcHJhd2R6b25lI
HByemVwaXN5IG5hIG1hc8SFIHNvbG7EhS4gV3lwcsOzYnVqIGkgd3liaWVyeiBuYWpsZXBzenkgZGxhIHNpZWJpZS4gUHJ
6ZXBpcyAxIC0gaHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS8tWlBFdjViMmtOOD90PTEycyBQcnplcGlzIDIgLSBodHRwczovL3lvdXR1LmJl
Ly1aUEV2NWIya044P3Q9MW01OXMgUHJ6ZXBpcyAzIC1odHRwczovL3lvdXR1LmJlLy1aUEV2NWIya044P3Q9NG0zOH
MgLi4u&shhk=DusQ6KjhAya3EaluKdiI48gVYKtCyUopYYb260fGL4Q
%3D&form=VDSHOT&shth=OSH.3EW2114eLicj4OkTQKiH4g

Sposób wykonania na filmiku instruktażowym. Poniżej.

                                     https://pl.pinterest.com/pin/829295718873571822/
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