
Temat zajęć: Mój tata. 

Dzień dobry Słoneczka witam Was w środę☺ 

Przeczytaj zdania z rodzicem (lub samodzielnie). Narysuj w odpowiednich 

ramkach swoja mamę i swojego tatę. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Która z tych osób jest wyższa? Pokoloruj na każdym obrazku ubrania wyższych 

osób. 

 

To jest mama To jest tata 



 

 

Powiedz, całym zdaniem w czym Ada i Olek pomagają rodzicom. 

 

Narysuj, w czym pomagasz mamie lub tacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa ruchowo-naśladowcza „Tata pracuje”.  

Dzieci poruszają się po ogrodzie lub pokoju w rytm tamburynu (może być inny 

instrument lub wystukiwanie rytmu łyżką drewnianą o rękę). Podczas przerwy w grze 

naśladują 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”. 

Przy dźwiękach bębenka (może być inny instrument) dzieci maszerują parami z mamą, 

tata lub rodzeństwem po obwodzie koła. 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. 

             

Tato! Tato!                                          Gesty takie same jak wyżej.  

Co, co, co? 

Goście odjeżdżają. 

No to co? 

Do widzenia, do widzenia. 

Cmok, cmok, cmok 

Wykonajcie laurkę dla taty za pomocą np. takich stempelków. 

 
 

Życzę udanej zabawy Słoneczka. p. Kinga 

 



Zajęcia popołudniowe 

Witam Was ,,Słoneczka” i zapraszam do zabawy. 

 

Posłuchajcie wiersza Agaty Widzowskiej  

Z okazji święta Taty i Mamy                                                                                                         

dziś uroczyście wam obiecamy:                                                                                           

codziennie sprzątać swoje zabawki,                                                                                         

nigdy nie spadać z wielkiej huśtawki,                                                                                          

od mamy nigdzie się nie oddalać,                                                                                     

groźnych zapałek szust! nie zapalać. 

Więcej nie zjemy kwaśnych jabłuszek, 

bo wtedy zawsze boli nas brzuszek. 

Gdy zobaczymy gdzieś muchomora, 

to go nie zerwie żaden przedszkolak!  

Będziemy grzeczni i przyrzekamy 

słuchać uważnie taty i mamy. 

Wyszorujemy ząbki starannie 

Lecz nikt przez pasy sam nie przechodzi 

ani do wody w morzu nie wchodzi! 

Od taty wiemy dużo o świecie: 

że trzeba czapkę zakładać w lecie, 

że się obcego pieska nie głaszcze, 

bo czasem groźnie otwiera paszczę. 

 

I na kontakty uważać mamy, 

więc się od prądu z dala trzymamy! 



Czytacie bajki, gdy księżyc świeci, 

rano buziaczkiem budzicie dzieci, 

a choć psocimy czasem troszeczkę, 

to wciąż jesteśmy waszym Słoneczkiem. 

Bo z rodzicami jest zawsze lato, 

kochana Mamo, kochany Tato! 

i nie będziemy wariować w wannie. 

Mama nas uczy drogowych znaków, 

tata trenuje małych pływaków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teraz następne zadanie! 

 

 

 



Pokoloruj bukiet dla mamy. 

Rysuj po śladzie drogę Ady i Olka do mamy. 



Dziękuje za dzisiejsze spotkanie i dziękuje Wam i Waszym rodzicom za 

przesyłanie zdjęć Waszych pięknych prac i wykonanych zadań . 

pani Violetta  

 

    

 

        Będzie dobrze !!! 
Słońce coraz mocniej świeci ,  

Pobiegały by dziś dzieci,   

Jednak nie jest to ten czas,  

 Bo o zdrowie trzeba dbać.  

Brzydki wirus w koło lata,  

 Jednak to nie koniec świata,  

Covidowi się nie damy,  

I niedługo się spotkamy.  

Teraz w domu trzeba siedzieć,  

Jednak dużo musicie wiedzieć. 

Panie o Was ciągłe myślą,   

I zadania dziś Wam przyślą.    

Zabaw wiele i piosenek,  

Razem będzie Nam weselej.  

Przyjdzie jeszcze dobry czas,  

Choć w przedszkolu nie ma Nas. 

To do niego powrócimy i wesoło zatańczymy.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                

                                                                                                                                          Violetta Ziętek 



 
 


