
Temat zajęć: Wokół mamy i taty. 

Dzień dobry Słoneczka☺ Witam Was w czwartek. 

 

Rysujcie po śladzie i pokolorujcie obrazek. 

 

 

 

 



Postarajcie się znaleźć 10 różnic. 

 

Układanie zdań o rodzicach. 

Dzieci układają zdania o mamie, tacie lub o obojgu rodzicach. Dzieci liczą w 

nich słowa i podają 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). 



Teraz spróbujcie podzielić na sylaby lub głoski nazwy obrazków 

przedstawiających prezenty dla rodziców. Określcie ich pierwszą i ostatnią 

głoskę. 

                                            

 

Nauka rymowanki dla mamy i jej wersji dla taty. 

 

Rozwiązanie zagadki: 

Dobrze ją znamy z prześlicznej  

woni, kwitnie dzwonkami,  

ale nie dzwoni (konwalia). 

 

 

 

 

 

Konwalia majowa jest rośliną leczniczą i ozdobną, nie jest już rośliną 

chronioną. Występuje często w lasach niemal całej Polski, ale można ją również 

hodować. Jej głównym walorem są niewielkie kwiaty o charakterystycznym 

zapachu i dzwonkowatym kształcie. 

Zapoznaliście się z wyglądem konwalii.  

Teraz odpowiedzcie na pytania: 

-Jak wygląda roślina? 

−Gdzie rosną konwalie? 

−Czy można je zrywać? 



Praca plastyczna. 

Wykonajcie obrazek. Pomalujcie makaron kokardki białą farbką.  

Łodygę i liście wytnijcie z zielonego papieru.  

 

 

Cieszę się, że tak ładnie pracujecie i zadania wykonujecie Słoneczka☺ 

Pozdrawiam i mocno Was ściskam p. Kinga 

 

 Zabawa Czy znamy imię mamy i taty? 

Podaj  imiona rodziców, a następnie podziel je na sylaby. 

Określ pierwsze i ostatnie głoski w ich imionach. 

 

 Rozmowa na temat słowa serce. 

− Z czym kojarzy się wam ten kształt? 

− Czym jest serce? 



 

Jednak serce człowieka wygląda inaczej.  

Serce jest mięśniem wielkości pięści.                                                                                                                                 

Jego szersza część skierowana jest ku górze,                                                                                                                        

węższa ku dołowi. Dzięki sercu w naszym ciele                                                                                                            

może krążyć krew. 

Do czego ludziom potrzebne jest serce? 

Serce człowieka  – mięśniowy narząd, stanowiący                                                                                       

element układu krwionośnego, którego zadaniem                                                                               

jest pompowanie krwi do naczyń krwionośnych.                                                                                                                           

Krew dostarcza ustrojowi tlen i składniki odżywcze,                                                                                         

a także współuczestniczy w usuwaniu produktów metabolizmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=dB5YFkw1Wpw 

 

Teraz mamy trudny czas,  

ale on nie pokona nas. 

Wszyscy o zdrowie dbamy 

 i do mycia rąk zapraszamy. 

 

Pragnę Was teraz zachęcić do obejrzenia tego filmu! 

Bajka o wirusie! 

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

 

A może teraz jeszcze posłuchacie piosenki 

 ,,Przegon wirusa” 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

Lecz tak czasami zdarzyć się może,  

Że przyjdzie wirus o pewnej porze, 

Ty go nie widzisz , więc ręce myj , 

tym go przestraszysz , ucieknie w mig. 

https://www.youtube.com/watch?v=dB5YFkw1Wpw
https://www.youtube.com/watch?v=vgOjaF_ZZgg
https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4


Pamiętajcie o wszystkich wskazówkach z filmu i piosenki ,                                                                                               

a wspólnie uda nam się przegonić wirusa. 

Dziękuje za dzisiejsze spotkanie 

Pani Violetta  


