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Temat: Mój tata. 

 

Cele główne: 

 rozwijanie sprawności manualnej, 

 rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji. 

 

1. Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat – Jak dziecko pomaga  rodzicom? 

Zwrócenie uwagi na wypowiedzi całym zdaniem. 

 

2. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Karta pracy, cz. 4,  

s. 49,50. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=51 

 

3. Zabawa z tekstem Mój tata. Do zabawy zostaje zaproszony tata. 

 Kto pomoże, kto przytuli, kto wciąż blisko jest, – dziecko drobnymi kroczkami 

biegnie do swojego taty, 

 kto zawiąże sznurowadło, gdy rozwiąże się? – dziecko przechodzi do klęku na 

jedno kolano, 

 Kto zabierze mnie na lody, kto mi kupi psa, – drobnymi kroczkami biega 

dookoła swojego taty, 

 kto kanapkę najsmaczniejszą do przedszkola da? – wykonuje obrót wokół 

siebie, 

 Ja i mój tata to super przyjaciele. – dziecko i tata tworząc parę maszerują  

w prawą stronę dookoła pokoju, 

 Gdy jesteśmy razem, jest raźniej i weselej. – zatrzymują się, miarowo klaszczą, 

 Jak tylko potrzebuję, to tata obok mnie jest, – maszerują w parze w lewą 

stronę, 

 przyjaciel to prawdziwy – na dobre i na złe. – zatrzymują się w parze  

i miarowo klaszczą, 

 

4. Ćwiczenia oddechowe Ja i mój tata. 

Dziecko maszeruje po pokoju w rytmie dowolnego instrumentu muzycznego. Na 

przerwę w muzyce zatrzymuje się, nabiera powietrza nosem, następnie, 

wypuszcza powietrze, równocześnie wypowiada słowa: tato, tato, tato. Gdy 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=51


podczas przerwy w muzyce rodzic uderzy dwa razy w instrument muzyczny, 

zatrzymuje się, miarowo klaszcze i wypowiada zdanie: Sto lat, sto lat niech żyje 

nam!  

5. Laurka dla mamy i taty – ćwiczenia plastyczne. 

 

6. Słuchanie wiersza Stanisława Grabowskiego Nie jesteś sam z pomysłami.  

Mama biega po pokojach 

ze ścierką, z odkurzaczem, z froterką. 

Tata biega po pokojach z fajką, z książką 

A ja siedzę szczęśliwa w pokoju, gdzie lalka Rozalka, 

zeszyty do pierwszej klasy, atlasy… 

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

 

 Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat wiersza.  

 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. 

7. Praca plastyczna Laurka dla mamy i taty. 

Dla dziecka: wyprawka plastyczna, karta 24, klej, nożyczki, kartka z bloku 

technicznego w jasnym kolorze formatu A4, naklejki. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=124 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=130 

 

 Składanie kartki z bloku technicznego na pół, tak aby powstała laurka. 

 Wycinanie z karty gotowych elementów. 

 Składanie gotowych elementów i naklejanie ich na kartce według instrukcji, 

tak aby kwiaty znalazły się w wazonie. 

 Dziecko odczytuje samodzielnie napis: Kwiaty dla Mamy i Taty. Przykleja go 

na pierwszej stronie laurki. 

 

8. Zabawy na świeżym powietrzu 

 Zabawa ruchowo-naśladowcza Tata pracuje. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=124
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=130


Dziecko porusza się po ogrodzie przedszkolnym w rytm tamburynu. Podczas 

przerwy w grze naśladuje wykonywanie prac, o których mówi rodzic. Np. Tata 

pisze na komputerze; Tata trzepie dywan; Tata myje samochód; Tata gra na 

skrzypcach itp. 

 Zabawa ruchowa Jadą goście. Do zabawy zostaje zaproszona mama. 

Przy dźwiękach bębenka dziecko z mamą maszerują po ogrodzie. Podczas 

przerwy w muzyce zatrzymują się, zwracają buziami do siebie i powtarzają 

wyliczankę, ilustrując ją ruchem: 

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. 

 

 Zabawa Halo? Mamusia?  

Dziecko spaceruje po pokoju. Gdy Rodzic krzyknie Jeden!, zatrzymuje się, 

podnosi rękę do ucha i głośno mówi do słuchawki: Halo? Mamusia? Gdy usłyszy 

Dwa!, mówi: Dzień dobry pani! z równoczesnym wyciagnięciem ręki jak do 

przywitania. Na Trzy! mówi Ojojoj! i trzyma się za głowę.  

9. Czytanie zdań. 

Rodzic dla dziecka przygotowuje: zdania, kartki, kredki, klej. Dziecko losuje 

zdania. Nakleja je na kartki i ilustruje. 

 Przykładowe zdania: 

 W wazonie były kolorowe tulipany. 

 To niebieska miska, a w niej maliny. 

 Ta żabka jest cała zielona. 

 Piłka jest fioletowa i ma białe kropki i kreski. 

 

 

 

Bezpiecznego, spokojnego i zdrowego dzionka. 

Samych radosnych chwil 

 


