
Maj tydzień 4 Święto rodziców -Kocham mamę i tatę

1)  Zabawa rozwijająca zmysł dotyku – Co to jest?
 Nieprzezroczysty worek, różne przedmioty wykorzystywane przez kobietę i mężczyznę, np.: 
apaszka, pomadka, torebka, pasek męski, krawat, portfel, pianka do golenia itp. Opiekun rozkłada 
na dywanie przygotowane przedmioty używane przez kobietę i mężczyznę. Nazywa je i przekazuje 
dzieciom, aby mogły się z nimi zapoznać za pomocą dotyku. Następnie chowa je do worka, a 
dziecko wkłada rękę do środka i próbuje nazwać trzymany przedmiot.  

2) Zabawa słownikowa Dzwonię do mamy. Sylweta telefonu komórkowego wycięta ze sztywnego 
kartonu lub telefon. Rodzic bierze do ręki wycięty z kartonu telefon, naśladuje wybieranie numeru 
i mówi: Mamo, kocham cię za… Następnie zachęca dzieci, aby zadzwoniły do swojej mamy lub do 
swojego taty i powiedziały, za co kochają swoich rodziców.

3)  Powtórzenie zabawy.  Zabawa bieżna Mama i dziecko

4)   Nauka wiersza Jadwigi Koczanowskiej Mama i tata.
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

5)   Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.
Rodzic pyta: − Jaki wydaje się świat, gdy obok są mama i tata? 
− Za co dzieci chcą podziękować rodzicom? Opiekun kontynuuje rozmowę. 
Pyta dzieci, dlaczego mama i tata odgrywają w życiu dziecka najważniejszą rolę. 

6)  Zabawa ruchowa Dzieci – do mnie!
Dzieci spacerują po sali w rytmie klaskania (tupania). Na pauzę w grze i dowolne zawołanie 
opiekuna  dzieci jak najszybciej gromadzą się przy nim  i powtarzają 
wspólnie cztery ostatnie wersy wiersza. Na koniec wykonują ukłon. Rodzic. powtarza zabawę. Za 
każdym razem zmienia swoje miejsce

7) Ilustracja ruchowa piosenki „I love my mummy” w języku angielskim
https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng 

8) Zabawy na świeżym powietrzu

9) Zabawy konstrukcyjne wybranymi klockami „Dom dla mamy i taty”
10) Wykonanie plakatu „Najlepsza mama i tata na świecie”

Miłej zabawy życzę!

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng



