
1. Wprowadzenie – wypowiedzi na temat obrazków.  

Obrazki przedstawiający dwie dorosłe osoby (w domyśle: mamę i tatę). N. prezentuje 

dzieciom obrazek. Pyta: Jak myślicie – kto to może być? Czy to może być mama i tata? 

Dlaczego? Następnie prosi, aby wybrane dzieci opisały wygląd przedstawionych osób. 

  

 



2. Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Dziękuję mamo! Dziękuję tato!  

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

1.Uczyliście mnie chodzić, uczyliście mnie mówić, 

jak się zachowywać 

jak zwracać się do ludzi. 

Ja mogę na Was liczyć, 

wiem że mi pomożecie 

najlepszych mam rodziców 

na całym wielkim świecie. 

Ref: 

Dziękuje mamo, dziękuje tato 

za każdą zimę, za każde lato 

dziękuje mamo, dziękuje tato 

za to że macie dla mnie czas 

bardzo kocham Was! 

Bardzo kocham Was! 

 

2. A najpiękniejsze chwilę 

są kiedy mnie tulicie 

dajecie mi buziaki 

idziemy tak przez życie 

co mogę dla Was zrobić? 

jak mogę się odwdzięczyć? 

jesteście w moim sercu 

będziecie w mej pamięci 

 

Ref: Dziękuje mamo, dziękuje tato…. 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

− Czego dzięki swoim rodzicom nauczyło się dziecko? 

- Za co dziecko dziękowało w piosence mamie i tacie? 

− Kiedy są najpiękniejsze chwilę? 

3.  Nauka refrenu piosenki Dziękuję Mamo! Dziękuję tato! fragmentami, metodą ze 

słuchu. Dzieci powtarzają za R. fragmenty tekstu refrenu. Potem nadal za R. śpiewają te 

fragmenty. Jeśli chcą, mogą na koniec zaśpiewać refren samodzielnie 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


 

4. Zabawa dydaktyczna „Rodzina” (załącznik nr 1) - Znajdź różnice między obrazkami. 

 

5. Praca z obrazkami Rodziny zwierząt. (załącznik nr 2) 

Obrazki zwierząt oraz ich młodych: np. kotki, kota i kociąt itd. R. rozkłada na dywanie obrazki. 

Prosi dziecko, aby znalazło trójkę zwierząt z jednej rodziny i je nazwało.  

 

6. Historyjka obrazkowa Ptaki w gnieździe. Wyprawka plastyczna, karta C.(załącznik nr 

3) Dzieci oglądają czteroobrazkową historyjkę i opowiadają jej treść. R. może poprosić o 

uzasadnienie przez dzieci konieczności proszenia o pomoc osób dorosłych w pewnych 

sytuacjach (jak ta w historyjce). 

 

7.  Zabawy na świeżym powietrzu  

• Spacer w okolicy przedszkola – wyszukiwanie rodzin. Podczas spaceru dzieci próbują odnaleźć 

rośliny lub zwierzęta z tej samej rodziny.  

Zawsze po spacerze umyj ręce!!! 

8.  Zabawa ruchowa kształtująca prawidłową postawę ciała Rośniemy...  

R. prosi, aby dzieci pokazały powoli, jak rosną, tzn. kucnęły i powoli wznosiły się ku górze, aż 

do wspięcia na palce i wyciągniętych wysoko rąk. 

 

9. Zabawa z elementem pantomimy Taki duży, taki mały...  

Zadaniem wybranego dziecka jest pokazanie dużego zwierzęcia (np. słonia) lub małego (np. 

myszy) jedynie za pomocą mimiki i gestów. Jeśli zadanie sprawia trudności, można dopuścić do 

tego także wydawanie charakterystycznych odgłosów. Pozostali członkowie rodziny odgadują, 

co to jest i określają, czy jest to duże, czy małe zwierzę. 

 

10. Zabawa dydaktyczna „Członkowie rodziny” - Dobierz w pary. (Załącznik nr 4) 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 



Załącznik nr 4 

 

 

 


