
Temat zajęć: Mama i tata 

 Witam się z Wami i zapraszam do wspólnej zabawy. 

Zaczynamy 

W najbliższym czasie swoje święto obchodzą wszystkie mamy. 

 

Mama to zdecydowanie najpiękniejsza, najważniejsza i najtrudniejsza rola na świecie.                                                                                                           

Kim jest mama? 

Mama - urodziła, wychowuje, kocha. To dzięki niej jesteście na świecie, dała 

Wam  życie i chce, abyście  wyrośli na wspaniałych      i dobrych ludzi. To ona 

stara się wychować Was tak, abyście mogli potem bez przeszkód złożyć rodzinę.  

Stara się abyście byli zawsze nakarmienie i ubrani.  

Stara się by Wasze życie było dobre.  

Mama to miłość i siła. 

Teraz posłuchajcie piosenki , może Wam się spodoba i zechcecie się jej nauczyć. 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA


                Kocham cię ti amo je t'aime 

 

Śpiewające Brzdące 

Usiądź mamo przy mnie blisko 

I posłuchaj tych słów, 

Ty z pewnością wiesz to wszystko, 

Jednak powiem to znów. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

Popatrz mamo w moje oczy 

Ujrzysz w nich miłość mą. 

Nawet bardzo późno w nocy 

Śpiewać będę Ci to. 

Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01R5Wzm9FQXv2B7MqaL6HZNXqcrPA:1589733870357&q=%C5%9Apiewaj%C4%85ce+Brzd%C4%85ce&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwqiTc0N7WsWMQqenRWQWZqeWLWkdbkVAWnoqoUEAMAAxh4YikAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj93ISVrLvpAhXFk4sKHftPDIYQMTAAegQIDRAF&sxsrf=ALeKk01R5Wzm9FQXv2B7MqaL6HZNXqcrPA:1589733870357


Połącz pierwsze głoski wyrazów i narysuj prezenty, które     

mama dostała od Ady i Olka 

 

mama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysuj po śladzie, bez odrywania kredki od kartki. 

 



Dziękuje Wam za dzisiejsze spotkanie. 

Pani Violetta 

  

Dzień dobry Słoneczka w poniedziałek☺ 

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. 

Rozmowa na temat wiersza.  

−Kim dla dzieci jest mama i tata? 

−Za co dzieci dziękują rodzicom? 

Zabawa „Kończenie zdań”  

−Moi rodzice są kochani, bo... 

−Pomagam rodzicom w... 

−Lubię być w domu, bo... 

−Z tatą najchętniej robię... 

−Z mamą najchętniej robię... 

Zadanie – labirynt. 

 

 

 



TATA 
Zachęcam też do zapoznania się z piosenką o tacie. 

https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc 

 

Mój tata to ktoś  

kto ma w sercu coś,  

coś co sprawia,  

że zawsze z nim być chcę. 

Tata, kochany rycerz  

wspaniały, da kwiatka mamusi  

a mi zawsze buzi. 

Mój tata to ktoś  

kto ma w sercu coś,  

coś co sprawia, że  

mama śmieje się. 

Tata, kochany rycerz  

wspaniały, da kwiatka mamusi  

a mi zawsze buzi. 

Tata, kochany rycerz  

wspaniały, da kwiatka mamusi  

a mi zawsze buzi. 

Przyjrzyjcie się wyrazom umieszczonym na wzorze. Odszukaj je w innych 

wyrazach znajdujących się w każdym szeregu. Podkreśl wyrazy, które 

odnalazłeś. 

osa   kosa   rosa   bosak      

ser   deser   serweta  serce 

ul   ulica   ulotka   kulig 

dom   podomka  Radom  domek 

por        port   portfel  sport 

tor   actor   tort   lector 

las   laser   plaster  klasa 

https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc


pas   pasy   pasta   kompas 

kot   kotwica  kotlet   kotara        

 

Praca plastyczna. 

Narysujcie duże serce na kartce i narysujcie w nim mamę i tatę. Pamiętajcie  

o ozdobach i o starannym wykonaniu pracy. 

 

Brawo! Udało Wam się wykonać zadania. Pozdrawiam p. Kinga                         


