
 

MAMA I TATA 

TO PRZYJACIELE 

Z KTÓRYCH 

NIGDY SIĘ  

NIE WYRASTA 

 

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: "ŚWIĘTO RODZICÓW" 

od 25.05.2020 do 29.05.2020 



PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA 3- 4 LATKÓW 

 

•  Pooglądajmy wspólnie albumy ze zdjęciami rodzinnymi 

• Przyjrzyjmy się osobom z albumów rodzinnych, zastanówmy się 

jakie emocje mogły im towarzyszyć podczas robienia zdjęcia  

• Spróbujmy wymienić członków naszej najbliższej rodziny 

• Wykonajmy portret rodziny- dowolną techniką 

• Porozmawiajmy- powiedz co lubisz robić z tatą a co z mamą? 

• Pobawmy się plasteliną 

• Poobserwujmy podczas spaceru ptaki w gniazdach 

• Spróbujmy podczas spaceru znaleźć rodzinę roślin lub zwierząt 

• Poczytajmy wspólnie ulubioną bajkę   

• Porozmawiajmy o zawodach rodziców 

• Posłuchajmy piosenek 

• Poukładajmy razem puzzle 

• Spróbujmy dokończyć zdania: 

- Lubię moją rodzinę, bo… 

-Z moją rodziną najbardziej lubię… 

- Moja rodzina to… 

• Pobawmy się w zabawę dydaktyczną „ Czego brakuje?” 

Rodzic przygotowuje kilka zabawek i koc. Dziecko zamyka oczy, a dorosły w 

tym czasie chowa którąś zabawkę pod koc, zadaniem dziecka jest odgadnąć, 

którą zabawkę schował rodzic. 

 

 



• Rozwiążmy zagadkę 

Razem mieszkamy: ja, mama, tata. 

Mam młodszą siostrę, starszego 

brata…  

Każdy pamięta o urodzinach, 

bo taka właśnie jest ma... (rodzina)  

 

• Posłuchajmy opowiadania E. Stadtmüller pt. „Dzień rodziców” 

Dzień rodziców 

Odświętnie ubrani rodzice siedzieli cichutko na widowni, czekając na 

przedstawienie. 

Tymczasem za kulisami (czyli za szafą) trwały gorączkowe przygotowania do 

występu. 

– Proszę pani – alarmował słoń – odpadła mi trąba! 

– Przywiąże mi pani ogonek? – przymilała się małpka. 

– Oko mi się odkleja! – denerwowała się żabka. 

Gdy wszyscy wreszcie byli gotowi, odezwał się gong (czyli uderzenie w 

patelnię) i na scenę wyskoczyła mama kangurzyca (czyli Magda w brązowym 

dresie z doszytą na brzuchu wielką kieszenią). 

– Mama kangurzyca każdego zachwyca – recytował Bartek, wskazując na 

Magdę. – Ma na brzuchu kieszeń, w niej kangurka niesie – i Magda – hop – 

wyciągnęła z kieszeni małe, pluszowe kangurzątko. 

Zaraz za kangurzycą na scenie pojawiły się dwa słonie – duży (Oskar) i mały 

(Ada). 

– A mój tatuś ukochany z drzewa zrywa mi banany – chwaliła się Ada, 

wachlując się wielkimi szarymi uszami z tekturowych talerzyków.  

– Jedz córeczko moja miła, żebyś szybko mi przytyła – mówił Oskar, dyskretnie 

przytrzymując trąbę z rury do odkurzacza. 

Po słoniach występowały, małpki, żabki, kotki i niedźwiadki. 

Wszyscy czworonożni rodzice czule przemawiali do swych dzieci, a one 

chwaliły się swoimi rodzicami. 

Na koniec Olek, wystrojony w białą koszulę i granatową muchę, wyrecytował: 

Czy dziecko jest tycie, czy też waży tonę, czy ma długie uszy, czy krótki ogonek, 



czy ma futro gładkie, w prążki czy też w łaty, ma cieplutki kącik w sercu swego 

taty. Czy fruwa, czy pływa, czy też pełzać musi, to jest  

najpiękniejsze dla swojej mamusi. Więc dzisiaj wszyściutkie na świecie  

dzieciaki ślą swoim rodzicom słodziutkie buziaki. 

W tym momencie wszyscy razem wyskakiwali na scenę, żeby posłać całuska, 

ukłonić się, a następnie paść w objęcia widowni.  

Kolejnym punktem programu był słodki poczęstunek, po którym rozpoczął się 

konkurs tańca z rodzicami. 

Wygrała Dominika ze swym tatą, bo rzeczywiście byli najbardziej zgraną i 

zwariowaną parą.  

– Musimy poćwiczyć – przekonywał mamę Olek w drodze do domu. Za rok to 

my wygramy, a jak nie my, to na pewno Ada z tatą. 
 

• Odpowiedzmy na pytania do tekstu 
 
– Co się działo podczas spotkania rodziców w przedszkolu?  

– Jakie postacie występowały w tym przedstawieniu? 

– Jaką niespodziankę moglibyśmy przygotować na Święto Rodziny? 

– Kto wchodzi w skład twojej rodziny? 

– Co lubisz robić z mamą? 

– Co lubisz robić z tatą? 

 

• Posłuchajmy wiersza B. Szelągowskiej „Jesteśmy razem” 

 

Jesteśmy razem 

Zakwitły maki w ogrodzie.  

Mamie je podaruję. 

A siostra zrobi laurkę – 

sama ją namaluje. 

Ja tacie umyję samochód 

i zrobię to razem z bratem.  

Sam raczej bym nie dał rady - 

obydwaj kochamy tatę! 

Każdy zna takie słowo, 

ważne dla córki, dla syna.  

Oznacza miłość, wspólnotę… 

Jakie to słowo?  

 



• Posłuchajmy wiersza B. Szelągowskiej „Moja rodzina” 

        

       Moja rodzina 

 
Piękny uśmiech, dobre serce; 

Wszystko umie zrobić sama. 

Kocha mnie najbardziej na świecie. 

To jest właśnie moja mama! 

 

Ta, to, ti, ta, ti, tom! 

Kocham ciebie i nasz dom. 

 

Zawsze chętnie mi pomagasz, 

Kiedy jesteś obok, tato. 

Z tobą czuję się bezpiecznie. 

Kocham Ciebie właśnie za to ! 

 

Ta, to, ti, ta, ti, tom! 

Kocham ciebie i nasz dom. 

 

Dom to miejsce wyjątkowe. 

Może być na końcu świata! 

Najważniejsza jest rodzina, 

Czyli mama, ja i tata! 

 

Ta, to, ti, ta, ti, tom! 
Kocham mamę, tatę, dom 

 

 

PAMIETAJCIE !!! 
WSZĘDZIE DOBRZE 

 ALE Z MAMA I TATĄ NAJLEPIEJ 
 

 



Z KUBUSIEM W INTERNECIE WIELE SIĘ DOWIECIE 

 

Piosenki: 

1. Piosenka - Moja wesoła rodzinka 
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4 

2. ZoZi - Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!  
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

3. Rodzina paluszków  
https://www.youtube.com/watch?v=wX_gl73qU_I 

4. Moja mama - Piosenki dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE 

5.  Piosenka dla taty 
https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc 

6. Rodzinna Wycieczka 
https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg 

 

Bajki: 

1. Bajki dla dzieci - RODZINA TREFLIKÓW  "Szczęśliwa Rodzinka" 
https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA 

2. Wielka Rodzina Bajka po Polsku  
https://www.youtube.com/watch?v=Uyba9qh79bU 

 

Filmiki edukacyjne: 

1. Międzynarodowy Dzień Rodziny 

https://www.youtube.com/watch?v=N1anfxUstn0 

2. Urządzenia domowe dla dzieci  

https://www.youtube.com/watch?v=d0HYSGTVOOk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
https://www.youtube.com/watch?v=wX_gl73qU_I
https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE
https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc
https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg
https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA
https://www.youtube.com/watch?v=Uyba9qh79bU
https://www.youtube.com/watch?v=N1anfxUstn0
https://www.youtube.com/watch?v=d0HYSGTVOOk


3. Moja rodzina 

https://www.youtube.com/watch?v=X0dD7TJkbjg 

 

PROPOZYCJE PRAC PLASTYCZNYCH 

Rodzina paluszków 

 

 

Rodzinka kształtów

 

https://www.youtube.com/watch?v=X0dD7TJkbjg


Drzewo rodzinne  

(narysuj członków rodziny) 

 

 

 

 

 



Rodzinny kwiatek 

 

Słoneczna rodzinka 

 

 



Kwiatki dla Mamy 

 

 

 

 

 

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA 5- 6 LATKÓW 

 

 

 

Propozycje zadań z zakresu rozwijania mowy i myślenia 

 

1. „Album rodzinny” – może w weekend, znajdźcie okazję do  wspólnego 

oglądania fotografii z rodzinnego albumu. 

• Opowiedzcie dziecku o okolicznościach wykonania tych zdjęć, 

może wesołą, rodzinną anegdotkę…😉 

• Wyjaśnijcie dziecku nazwy stopnia pokrewieństwa członków 

Waszej     rodziny. 



 

 

 

 

 

 

 

2. Posłuchaj wiersza i odpowiedz na poniższe pytania: 

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. 

                                                                             J. Koczanowska 

• Kim dla dziecka jest mama i tata? Za co kochamy mamę i tatę? Co 

robimy z rodzicami? Za co dzieci dziękują rodzicom? A za co Ty im 

podziękujesz? 

 



3. Posłuchaj opowiadania: 

 

                                                         „Pychotka dla mamy” 

–  Zróbmy coś słodkiego dla mamy! – zaproponował Olek. –  Pychotkę-

smakotkę! – klasnęła w ręce Ada. – A co zrobimy? – Myślałem o upieczeniu 

ciasta... ale to trochę za trudne. Najpierw trzeba przygotować wszystkie 

składniki... ale nie wiem jakie! Mąkę, cukier, jajka... ale nie wiem ile. Potem 

wszystko trzeba długo mieszać, dodawać rodzynki, migdały, proszek do 

pieczenia, drożdże i jeszcze nie wiem co. Potem ciasto musi rosnąć, ale nie wiem 

jak długo. Potem trzeba nagrzać piekarnik – ale nie wiem, do jakiej 

temperatury. A potem trzeba piec, ale nie wiem, ile czasu. I nigdy nie wiadomo, 

czy się nie spali, czy nie zrobi się zakalec, i czy ogóle się uda. Nie, ciasto nie dla 

nas. – Jaka szkoda… – westchnęła Ada. – Ale wiesz co? Można pychotkę-

smakotkę upiec w lodówce! – W lodówce? Upiec? Raczej zamrozić! – Pamiętasz, 

jak ciocia na święta piekła sernik w lodówce? – Sernik? Tak! Był pyszny! – Nie 

trzeba mąki, nie trzeba jajek, nie trzeba drożdży, nie trzeba proszku! – A co 

trzeba? – Kilka paczek biszkoptów na spód, kilka waniliowych serków z 

dodatkami na środek, a na wierzch – galaretka! – Pychotka-smakotka! Upiekła 

ją ciotka! – zawołała Ada. – No to zabierajmy się do roboty! Olek wyciągnął 

okrągłą blaszaną formę do tortu, postawił na stole. – Najpierw biszkopty! 

Wszedł na taboret, sięgnął do szafki po biszkopty. – Ja ci pomogę ułożyć! Ada 

zajęła się układaniem biszkoptów na blaszce. – Ada, nie zjadaj! Ada, to nie 

wypada! – zawołał Olek, gdy jego siostrzyczka zaczęła chrupać biszkopty. – Od 

tego ciastowania zgłodniałam! – powiedziała Ada. – I co? – Może być! – ocenił 

wspólną pracę Olek. – A teraz musimy przygotować galaretkę owocową! A 

potem ją ostudzić! Gdy będziemy galaretkę lać na sernik, nie może być za 

gorąca! Olek podgrzał wodę w czajniku, wlał do salaterki, wsypał galaretkę w 

proszku i wymieszał. Proszek zamienił się w kolorowy płyn. – Wygląda całkiem 

nieźle – ocenił Olek. – Jak w akademii pana Kleksa! Ale przydałyby się jakieś 

dodatki! Wyciągnął z szafki puszkę z ananasami w kompocie i otworzył ją, 

plastry ananasów z kompotem wlał do galaretki. Jeden krążek został na dnie 

puszki. Ada wyciągnęła go i zajadała ze smakiem. 

– Ada, nie wyjadaj! Ada to nie wypada! – Ale ja jestem głodna! – Jesteś 

łakomczuszek! Rozboli cię brzuszek! Poczekaj aż wszystko będzie gotowe! – 

Kiedy będziemy robić ser? – spytała Ada. –  Ser znikł, a będzie sernik! – 

zażartował Olek, wyjmując serki waniliowe z lodówki. – Jeszcze rodzynki! – 



wyciągnął paczkę rodzynek z szafki. – Ja wyjmę serek z kubeczków, a ty 

wymieszaj go z rodzynkami – zaproponowała Ada. Przekładała serek metodą: 

jedna łyżeczka serka do miski, jedna do buzi. – Ada, nie wyjadaj! Ada, to nie 

wypada! – Kiedy strasznie zgłodniałam! Kiedy Olek odwrócił głowę, chwyciła 

kilka rodzynek i wsadziła do buzi. – Ada, widziałem! Ada, to nie wypada! – Ałe 

ja jechtem chłodna! – powiedziała Ada z pełną buzią. – Ty zawsze jesteś... nie 

głodna, ale łakoma! Zwykły obżartuch! Jak będziesz tyle wyjadać, to... to 

będziesz gruba jak beczka! Ada wzruszyła ramionami. Serek wymieszany z 

rodzynkami dzieci przełożyły do tortownicy, na podkład z herbatników. –  

Galaretka już ostygła, chyba można wylewać – ocenił Olek. – Trochę rzadka! – 

powiedziała Ada. – To nic, w lodówce zastygnie! Wylał na serek płynną 

galaretkę wymieszaną z kompotem ananasowym. – A teraz do lodówki, niech 

się piecze! Olek włożył sernik do lodówki i zamknął drzwi. – Jak myślisz, Olku, 

czy już upiekł się sernik? – spytała Ada po kilku godzinach. – Chyba tak. 

Przełożymy go na tacę! Olek wyjął sernik, postawił na tacy i zdjął boki 

tortownicy. Niestety, sernik zamiast trząść się jak galareta, rozlał się na 

wszystkie strony jak rzadki kisiel, a na wierzchu, jak meduzy, pływały plastry 

ananasa. Herbatniki całkiem rozmiękły, zamieniając się w papkę, i całość nie 

była sernikiem, tylko kolorową słodką breją. – I co teraz? – załamała ręce Ada. 

– Zadzwonimy po pomoc! – krzyknął Olek. – A ty, jeśli chcesz, możesz to 

wszystko zjeść! – Nie mogę, powiedziała Ada – bo mnie mdli! Olek chwycił 

komórkę i zadzwonił do babci. – Witaj, Olku, miło, że dzwonisz! – usłyszał głos 

babci, a w tle głos dziadka. – Ja też witam! – zawołał dziadek. – Babciu, 

dziadku, pomóżcie! – zajęczał Olek. – Katastrofa! – Co się stało? – spytali 

dziadkowie. – Sernik nam się rozpłynął! – Jaki sernik? – Pieczony w lodówce! 

Na Dzień Matki! – Nic się nie martw! Przyjedziemy, pomożemy! I tak byliśmy 

umówieni na dzisiaj z waszymi rodzicami! Dziadkowie przyjechali z ogromnym 

tortem, który postawili na stole, tuż przed przyjściem rodziców. Gdy przyszli 

rodzice, Olek i Ada złożyli mamie życzenia z okazji Dnia Matki. Rodzice złożyli 

życzenia babci, która przecież też jest mamą, ale mamą taty. A potem wszyscy 

siedli do stołu i zjedli pyszny tort przygotowany przez dziadków. – A co to 

takiego? – spytała mama, odkrywszy w kuchni nieudaną pychotkę-smakotkę. – 

Och, chcieliśmy upiec sernik w lodówce... – Ale się nie udało? – uśmiechnęła się 

mama. – Nie szkodzi, następnym razem się uda! 

                                                                                            S. Karaszewski 

  



• Przyglądając się ilustracjom w książce, opowiedz jak Olek i Ada 

przygotowywali słodką niespodziankę dla mamy? 

• Poćwicz czytanie tekstu umieszczonego pod ilustracjami. 

 

 

4. Zabawa językowa „Prezenty dla mamy, prezenty dla taty”. 

 Do nieprzezroczystej torby, kładziemy różne przedmioty, np.: lusterko, 

korale, wazon, bransoletka, spinkę do krawata, pasek do spodni, męskie 

skarpetki.    

•  Wybierz jeden z przedmiotów z worka, zdecyduj, dla kogo będzie on 

odpowiedni na prezent  dla mamy czy dla taty? Następnie ułóż zdanie, 

np.: Wybrałem dla mamy małe okrągłe lusterko. 

• Podziel nazwy prezentów na sylaby, wyróżnij pierwszą głoskę, a 

może też ostatnią głoskę w słowach. może narysujesz prezenty dla 

rodziców? Opowiedz pełnym zdaniem jaką niespodziankę planujesz 

przygotować. 

 

 

5. Burza mózgów: „Z czego ucieszy się mama, a z czego – tata?”          
zadawanie pytań rodzicom na temat ich upodobań i pasji. 

 

 

6. Przeczytaj, co jest napisane na obrazku? Opowiedz, kogo widzicie na 

obrazku, a z pomocą rodzica, nazwij członków tej rodziny. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ułóżcie na sylwetach serc wyrazy z rozsypanki literowej:  mama, tata.                                           

A może uda się Wam napisać zdanie😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mama tata 



Propozycje zadań z zakresu edukacji 

społecznej/przyrodniczej 

 

1. Moja rodzina 

Dziecko ogląda rodzinny album fotografii. Wypowiada sie na temat swojej 

rodziny. Używa nazw określających stopień pokrewieństwa np.: siostra, brat, 

babcia, dziadek, wujek, ciocia. 

 

2. Do kogo jestem podobny? 

Dziecko opisuje wygląd swoich rodziców. Następnie przeglądając się w 

lustrze, próbuje odpowiedzieć na pytanie: Do którego z rodziców jestem 

podobny/podobna? 

 

3. Kartka z kalendarza 

Z pomocą rodzica dziecko wyszukuje w kalendarzu ściennym/biurkowym 

datę 26 maja: Dzień Matki oraz 23 czerwca: Dzień  Ojca. Dziecko swobodnie 

wypowiada się na temat znaczenia słowa "święto".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Poznawanie nazw wybranych kwiatów 

Dziecko przygląda się poniższym zdjęciom przedstawiającym kwiaty, 

opisuje ich kolor oraz odczytuje z pomocą rodzica ich  nazwę.  

 

 

 

 

 

              

                 TULIPANY                                                                  RÓŻE 

 

 

                      GERBERY                                                                 IRYSY 

 

 

5.   Spacer po ogrodzie  

Dziecko spacerując po ogrodzie rozpoznaje gatunki kwiatów rosnących na 

rabatkach. Określa ich kolorystykę i nazwę.                                  

 

 



 Propozycje zabaw matematycznych  

 

1. Zbierz z łąki, ogrodu lub sadu kwiatki, które tam rosną -> 20 sztuk ☺ 

• Podziel na 2 części (po lewej stronie musi być 10 i po prawej 10); 

• Podziel na 4 części (i połóż w różnych miejscach, tak jakbyś dzielił na 

grupy, powinieneś  mieć po 5 kwiatów w każdej grupie); 

• Ułóż zebranych kwiatów wybraną figurę geometryczną: koło, kwadrat, 

trójkąt lub prostokąt); 

• Na koniec podaruj kwiatki mamie ☺ 

2. Spróbuj znaleźć i zebrać kwiaty różnych gatunków: znajdź 3 gatunki 

kwiatów. 

…A może uda się znaleźć 5 gatunków …a może nawet 7??? 

 

3. Łamigłówki: 

• Tata ściął z grządki 3 czerwone tulipany i 3 czerwone róże. Ile razem 

kwiatów ściął tata?  

 

• Zosia wręczyła mamie bukiet złożony z 3 róż i 2 gerber. Z ilu kwiatów 

składał się bukiet?     

 

 

• Mama włożyła do wazonu 2 irysy i 1 gerberę. Ile kwiatów do wazonu 

włożyła mama? 

 

 
 

 



• Policz ile widzisz tulipanów w wazonie: 

 
 

Dla chętnych: po wykonaniu każdego zadania, dzieci liczą kwiaty każdego 

gatunku  

i porównują ich liczbę. Ustalają których kwiatów jest więcej, których mniej, a 

których tyle samo. 

3. Jakie figury geometryczne widzisz? 

 Wskaż palcem np.: zielone koła, duży zielony trójkąt. 

 

 

 



Propozycje zajęć plastycznych 

 

1. Laurka z makaronu 

Każda mama ma w kuchennej szafce makaron, prawda? Warto wykorzystać 
go, pokolorować farbami i przyklejać mocnym klejem do kartek. Tak 
zrobiona laurka z makaronu kokardki wygląda bardzo imponująco.  

 

 

2. Tęczowe serduszka z pasków papieru 

Materiały i przybory: 

• kolorowy papier 

• nożyczki 

• klej 

• zszywacz 

• drewniane patyczki 

Kolorowy papier ksero tniemy wzdłuż krótszego boku na paski szerokości 

ok 1,5 cm. Na jedno serduszko potrzebujemy 6 pasków papieru w jednym 

kolorze. 

Na każde z serduszek potrzebujemy po dwa paseczki długości 21 cm 

[długość krótszego boku kartki ksero] dwa paseczki skracamy o 2 cm [w 

efekcie mają 19 cm] i dwa paseczki skracamy o 4 cm [długość końcowa 17 

cm]. Czyli w sumie 6 pasków papieru. 



 

3. Urokliwa laurka przygotowana z odbitych w 

kształcie serca dziecięcych dłoni 

Materiały i przybory: 
• szary i biały papier 
• ołówek 
• farby, pędzel, podkładka 
• nożyczki 
• czerwony mazak, kredka lub marker 

 
 Na szarym papierze rysujemy kształt serca. Malujemy dziecku wnętrze 
dłoni czerwoną farbą i odciskamy ręce na papierze: paluszki kierujemy do 
środka, na dół serduszka, tak by zachodziły na siebie. Dla mojego dziecka to 
była wspaniała zabawa:) Serce pozostawiamy do wyschnięcia. 

Z szarego papieru wycinamy prostokąt, na którym dziecko napisze słowo: 
mama. Jeśli potrafi, może zrobić to zupełnie samodzielnie, jeśli jest jeszcze 
zbyt małe to: piszemy za dziecko lub przygotowujemy wzór napisu do 
odwzorowania lub kropkujemy ewentualnie kreślimy litery ołówkiem. 



 

 

4. Laurka dla Taty 

Materiały i przybory 
• czerwona kartka papieru 
• taśma malarska 
• farby 
• waciki 
• spinacze do bielizny 
• podkładka 

 
Na czerwonej kartce papieru wyklejamy taśmą malarską napis TATA. 2. 
Spinaczem do bielizny chwytamy wacik, moczymy w farbie i dowolnie 
stemplujemy kartkę. My do każdego koloru farby używaliśmy oddzielnego 
spinacza. Można użyć zwykłych wacików lub pomponików. Jeśli mamy 
bardzo gęstą, klejącą się farbę- pomponiki będą lepsze, natomiast jeśli 
farbka jest wodnista to waciki świetnie się sprawdzą. To ciekawe używać 
spinaczy do malowania, maluchy będą zachwycone taką działalnością . 
Kartkę pozostawiamy do wyschnięcia a następnie odrywamy taśmę 
malarską. 

 Pokazuje nam się śliczny napis: TATA 

https://www.ceneo.pl/13334649#pid=1320


 

 

4. Medal dla Taty 

Materiały i przybory 

• złota i srebrna folia aluminiowa (np. z cukierków) 

• dwa koła z papieru technicznego (śr. ok. 8 cm) 

• srebrna bibuła 

• złoty sznurek 
• klej  

• patyczki do szaszłyków lub wykałaczki 

• nożyczki 

• taśma dwustronna 
 

 

 



Propozycje zajęć muzycznych  

1. Piosenka: „ Kocham mamę, kocham tatę”. 
https://youtu.be/vSHRfxT2-B4  

 

2. Piosenka: „ Kocham Cię, Ti amo, Je t´aime”. 
https://youtu.be/IdxQW3jqYtA  

 

3. Piosenka: „ Co powie tata” Natalii Kukulskiej. 
https://youtu.be/CxYLoa3Fgz8  

 

4. Piosenka: „ Jesteś mamo skarbem mym”. 
https://youtu.be/RvHfN-4Va4g  

 

5. Piosenka: „ Daj mi rękę tato”. 
https://youtu.be/9chAdueRPQA  

 

6. Spoko loko – Tańce połamańce. Zabawy ruchowe przy piosence. 
https://youtu.be/MG6iPAU2b0I  

 

7. Zabawa kształtująca poczucie rytmu i emisję głosu. 
Powiedz rytmicznie poniższe zdania. Powiedz je również cicho, 

głośno, wolno szybko. 

✓ Z mamą jeżdżę na rowerze, tata mnie na spacer bierze. 
✓ Gdy dzień wolny się zaczyna, na lody idzie cała rodzina. 
✓ Mama, tata, siostra brat, to jest mój rodzinny świat. 

 

8. Zabawa: „ Słuchaj i śpiewaj”. 
Zaśpiewaj sylabę „ la” na dowolną melodię tyle razy, ile głosek bądź 

sylab słyszysz w słowach: 

mama, tata, brat, siostra, rodzina, serce, laurka, prezent. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vSHRfxT2-B4
https://youtu.be/IdxQW3jqYtA
https://youtu.be/CxYLoa3Fgz8
https://youtu.be/RvHfN-4Va4g
https://youtu.be/9chAdueRPQA
https://youtu.be/MG6iPAU2b0I


Propozycje piosenek i krótkich bajek w języku angielskim ☺ 

 

 

 

Hugs and Kisses Song | Hugs and Kisses for Mommy | Kids Songs | The 
Kiboomers 
https://www.youtube.com/watch?v=frYfZYeBO4k 

Where Is daddy Shark? | Sing along with baby shark | Pinkfong Songs for 

Children 

https://www.youtube.com/watch?v=iHSS54IVEjE 

Mommy Loves You | Mother's Day Song | Pinkfong Songs for Children 

https://www.youtube.com/watch?v=l-oJwox7ioc 

Hey, Mommy Shark! | Sing Along with Baby Shark | Pinkfong Songs for 

Children 

https://www.youtube.com/watch?v=KlGKy8DKweo 

Mummy And Daddy I Love You Nursery Rhyme 

https://www.youtube.com/watch?v=lQP32fAbSqo 

Peppa Pig - Mummy Pig's Birthday (full episode) 

https://www.youtube.com/watch?v=uw1lGXliQYQ 

Peppa Pig - Daddy's Movie Camera (full episode) 

https://www.youtube.com/watch?v=7KU1Dsd_B2g 

Peppa Pig - Daddy Gets Fit (full episode) 

https://www.youtube.com/watch?v=q0jYUxwUPSk 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=frYfZYeBO4k
https://www.youtube.com/watch?v=iHSS54IVEjE
https://www.youtube.com/watch?v=l-oJwox7ioc
https://www.youtube.com/watch?v=KlGKy8DKweo
https://www.youtube.com/watch?v=lQP32fAbSqo
https://www.youtube.com/watch?v=uw1lGXliQYQ
https://www.youtube.com/watch?v=7KU1Dsd_B2g
https://www.youtube.com/watch?v=q0jYUxwUPSk

