
Moi rodzice  

Dzień 1 

1. „Tworzymy koła” - zabawa poranna do piosenki. Rodzic ćwiczy z 

dzieckiem. Ćwiczenia rozmachowe ramionami i nadgarstkami. Kręcenie 

ramionami w przód/w tył, na przemian. Kręcenie nadgarstkami szybko, 

wolno. 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4 

 

2. „Rodzinka” – słuchanie opowiadania Anny Surowiec. Wyjaśnienie 

współzależności w rodzinie. 

  

W pewnym domu rodzice mieszkają, którzy małego synka i malutką córeczkę 

mają. Mama jest dumna ze swoich dzieci, tata zaś dzieciom przykładem świeci. 

Cieszy się dziadek, że ma już wnuka, cieszy się babcia, że wnuczkę ma. Dziadek i 

babcia wnuki kochają i prezentami je rozpieszczają. Dziadek książeczki ciągle 

kupuje, babcia zaś smaczne obiadki gotuje. Jest w tej rodzince też kot i pies. Kot 

lubi mleko, pies kości je, choć razem żyją to kłócą się. Mama hałasem się 

denerwuje, córeczka płacze, a wtedy tata do akcji wkracza. Zabiera psa do parku 

na spacer, a w wózku wiezie też dwoje dzieci. Jest piękna pogoda, słoneczko 

świeci, na placu zabaw bawią się dzieci. Potem do domu wszyscy wracają, jak 

było w parku opowiadają. Cała rodzinka wesoła jest i na przygody gotowa też. 

  

- Wymień członków rodziny występujących w opowiadaniu. (tata, mama, syn, 

córka, babcia, dziadek). 

- Jak nazywa się mama i tata? (rodzice) 

- Jakie są dzieci w tej rodzinie? (córka, syn) 

- Kto jeszcze mieszka razem z rodziną? (pies, kot) 

- Kto to są wnuki? 

 

3. „Moja rodzina” – Rozmowa z dzieckiem na  temat  rodziny (członkowie 

rodziny) na podstawie zdjęć rodzinnych dostępnych w domu lub 

obserwacji. 

-Dziecko wymienia członków swojej rodziny.  

-Dziecko stara się powiedzieć co najbardziej lubi robić z rodziną. 

 

4. Wspólne oglądanie albumów rodzinnych. 

 

5. „Moja rodzina” – rysowanie kredkami portretu swojej rodziny.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4


Dzień 2 

1. Poranna gimnastyka rączek 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4 

2. „Kto jaką rolę pełni w rodzinie” – kończenie rozpoczętych zdań. 

- Mama i tata to moi ………………………./rodzice 

- Ja dla swojej mamy jestem ………………./synem, córką, dzieckiem 

- Ja dla swojego taty jestem ………………../synem, córką, dzieckiem 

- Mama mojej mamy to moja ………………/babcia 

- Tata mojej mamy to mój …………………/dziadek 

          - Rodzice mojej mamy to moi ………………/dziadkowie 

- Mama mojego taty to moja ………………/babcia 

- Tata mojego taty to mój …………………. /dziadek 

- Rodzice mojego taty to moi ………………/dziadkowie 

- Ja dla mojej babci i dziadka jestem ………/wnuczką, wnukiem 

 

         3. „Jak możemy zwracać się do mamy?  

          Rozwijanie słownictwa, tworzenie zdrobnień w wyrazie „mama”,       

         np.  „mamusia”, „mamunia”, „mamuśka”, „mamcia”. 

3. Osłuchanie z piosenką „Dziękuję mamo, dziękuję tato” 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


Dzień 3 
 

1. Piosenka na powitanie z pokazywaniem 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs 

 

2. Słuchanie piosenki a następnie nauka 1 zwrotki piosenki na pamięć 

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

Uwaga – Jeśli dziecku sprawia trudność nauka piosenki, może 

nauczyć się jej jako wiersza   

 

 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! 

 

 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. 

3 . Słuchanie wiersza pt.: „Moja Mama” Doroty Kossakowskiej 

  

Uśmiech mojej mamy najpiękniejszy w świecie. 

Drugiej takiej samej nigdzie nie znajdziecie. 

Moja mama lubi skakać przez kałuże 

Kiedy z nieba lecą krople deszczu duże. 

Moja mama lubi, rano kiedy wstanie, 

Zrobić swoim dzieciom przepyszne śniadanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


Moja lubi śpiewać różne kołysanki. 

O gwiazdach na niebie i o kocie Hanki. 

A moja mamusia jest bardzo kochana. 

Przytula mnie czule wieczorem i z rana. 

Wszystkie nasze mamy mocno nas kochają. 

Uśmiech, czułe serce dla swych dzieci mają. 

Więc my dzisiaj razem życzenia składamy. 

Niechaj w zdrowiu, szczęściu żyją nasze mamy 

  

Rozmowa na temat wiersza: 

- Co lubi robić mama? 

- Jakie są nasze mamy? 

- Co zrobimy w dniu ich święta? 

  

Słuchanie wiersza pt.: „Mojemu Tacie” Anny Surowiec 

Tata - to jest gość! 

To jest taki mądry ktoś 

kto codziennie o mnie dba 

i ze wszystkim radę da! 

Kiedy trzeba - kran naprawi, 

by prąd płynął - także sprawi, 

chętnie ze mną w piłkę gra 

bo talentów wiele ma. 

Tata wzorem dla mnie jest, 

naśladuję każdy jego gest, 

kocham go mym sercem całym 

bo jest tatą doskonałym! 

 Rozmowa na temat wiersza: 

- Kim jest tata? 

- Co robi tata? 

3. Wypowiedź dziecka na temat zawodów wykonywanych przez ich 

rodziców (gdzie pracują, co tam robią, co jest im potrzebne do pracy, czy 

dziecko było w miejscach pracy rodziców i co tam widziały)  

4. Praca w książkach: 

3-latek strona 40, 41 

4-latek strona 56, 57 

 

 

 



Dzień 4 

1. Zabawa ruchowa - Taniec z mama na dzień dobry 

LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g&feature=emb_title 

 

2. Karty pracy cz. II 

3 latek : strona 17 

4 latek : strona 48,49 

 

3. Słuchanie i powtarzanie pierwszej zwrotki piosenki, której 

próbowaliście nauczyć się wczoraj oraz nauka drugiej zwrotki i 

refrenu  

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

 (tekst do piosenki na stronie powyżej  ) 

 

4. Dowolny taniec z mamą/tatą do ulubionych piosenek 

np.: https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY 

https://www.youtube.com/watch?v=xWp9YkpZyL0 

 

       Dzień 5 

         1.  Zabawa ruchowa 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=S9xKmJqsvyA 

1. Śpiewanie piosenki poznanej w ostatnich dniach 

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

 

2. Skrzaciki, spróbujcie ułożyć życzenia dla swoich rodziców z okazji ze 

zbliżającego się święta.  

3. Praca plastyczna :  

Stworzenie laurek dla mamy i taty, które wręczycie rodzicom.  

Technika wykonania pracy dowolna.  

Np. może to być narysowane serduszko, portret rodzica czy bukiet 

kwiatów, wycinanka, wyklejanka z bibuły itd.  

 

4. Karty Pracy cz. II 

4-latek strona 46, 47 

3-latek strona 18 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY
https://www.youtube.com/watch?v=xWp9YkpZyL0
https://www.youtube.com/watch?v=S9xKmJqsvyA
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


 

 

  


