
SOWY- PONIEDZIAŁEK- 25.05.20r. 

 

Dzień dobry ,,Sowy”, jak wasz weekend? Czy wszyscy jesteście wypoczęci?       

 

TEMAT: JAKA JEST MOJA MAMA, JAKI JEST MÓJ TATA ? 

 

 

 

1. Powitanie.  

,,Dzieci- rodzice” – witają się wybraną częścią ciała”– zabawa integracyjna. 

Tańczcie ze swoimi rodzicami przy akompaniamencie muzyki. Na przerwę w muzyce i hasło 

,,tworzymy pary” dobieracie się z rodzicami i witacie się ze sobą: np. rękami, nosami, 

czubkami butów, łokciami, policzkami.  

2. ,,Czy znasz swoją mamę, czy znasz swojego tatę?”- quiz. 

- Jaki program telewizyjny ogląda twoja (twój) mama (tata) najczęściej? 

- Jaki jest kolor oczu twojej (twojego) mamy (taty)? 

- Jaką potrawę najbardziej lubi twoja (twój) mama (tata)? 

- Ulubione zajęcie mojej (mojego) mamy (taty) to...? 

- Jakie ciasto twoim zdaniem udaje się mamie najbardziej? 

- Co twój tata robi najlepiej? 

- Jak mama (tata) odpoczywa? 

- W jakiej pracy domowej najczęściej pomagasz mamie (tacie)? 

 

3. A teraz wysłuchaj wiersza A. Widzowskiej ,,Dla Mamy i Taty”. Spróbuj nauczyć się go 

na pamięć. Patrz niżej. 



Z okazji święta Taty i Mamy 

dziś uroczyście wam obiecamy: 

codziennie sprzątać swoje zabawki, 

nigdy nie spadać z wielkiej huśtawki, 

od mamy nigdzie się nie oddalać, 

groźnych zapałek szust! nie zapalać. 

Więcej nie zjemy kwaśnych jabłuszek, 

bo wtedy zawsze boli nas brzuszek. 

Gdy zobaczymy gdzieś muchomora, 

to go nie zerwie żaden przedszkolak! 

Będziemy grzeczni i przyrzekamy  

słuchać uważnie taty i mamy. 

Wyszorujemy ząbki starannie 

i nie będziemy wariować w wannie.  

Mama nas uczy drogowych znaków, 

tata trenuje małych pływaków. 

Lecz nikt przez pasy sam nie przechodzi 

ani do wody w morzu nie wchodzi! 

Od taty wiemy dużo o świecie: 

że trzeba czapkę zakładać w lecie, 

że się obcego pieska nie głaszcze, 

bo czasem groźnie otwiera paszczę.  

I na kontakty uważać mamy, 

więc się od prądu z dala trzymamy! 

Czytacie bajki, gdy księżyc świeci, 

rano buziaczkiem budzicie dzieci, 

a choć psocimy czasem troszeczkę, 

to wciąż jesteśmy waszym Słoneczkiem. 

Bo z rodzicami jest zawsze lato,  



kochana Mamo, kochany Tato!  

 

4. Postaraj się odpowiedzieć na pytanie: Co dzieci z wiersza obiecują na dzień mamy i 

taty ? Co według Ciebie znaczy słowo ,,święto” ?         

5. ,,Rzeźbiarze” – zabawa integracyjna. 

Rodzice są plasteliną, z której wy modelujecie różne figury. Mogą być one stojące, siedzące, 

leżące. Rodzice poddają się waszemu działaniu. Na zakończenie pracy nadajecie tytuł swojej 

rzeźbie.  

6. Masażyk. Wykonaj masażyk swojemu rodzicowi.  

Szliśmy razem na wycieczkę, 

(otwartą dłonią uciskaj plecy) 

z tyłu na plecach mieliśmy teczkę. 

(rysuj prostokąt na plecach) 

Na niebie świeciło słoneczko, 

(zataczaj niewielkie koła na ramionach) 

a myśmy biegali w kółeczko. 

(rysuj koła na łopatkach) 

Długą linę mama z tatą trzymali 

(rysuj wężyk wzdłuż kręgosłupa) 

i wesoło na boki się kiwali. 

(kiwanie głową osoby siedzącej przed nami) 

Wolno szliśmy, szurając nogami 

(otwartą dłonią uciskaj plecy, a następnie 

głaszcz w dół i górę wzdłuż kręgosłupa) 

a mama skakała wesoło za nami. 

(dwoma palcami każdej ręki wykonaj podskoki po plecach) 

Wtem zaczął kropić deszczyk 

(delikatne stukaj palcami po plecach) 

i poczuliśmy wesoły dreszczyk. 

(połaskotaj w pasie swojego rodzica) 



7. Propozycja karty pracy. 

 

8. Propozycja pracy plastycznej ,,Portret moich rodziców. Narysuj na białej kartce 

papieru, wykorzystując do tego pastele olejne portret swoich rodziców. Postaraj się 

odtworzyć wygląd swoich rodziców na rysunku. Do dzieła       

 

 

 

 

 



 

Mamo, tato ładnie mówię [dż]  

  

Dzień dobry,  

Zapraszamy wszystkie Sowy do ćwiczenia swojej buzi i prawidłowej artykulacji głoski [dż]. 

Przedstawiamy ,już ostatnie, propozycje zabaw w ramach innowacji „Mamo, tato ładnie 

mówię”. Zachęcamy do skorzystania z naszych propozycji.   

Poniżej znajdziecie wierszyk do nauki na pamięć, utrwalający prawidłową artykulację  głoski 

[dż], sylaby do powtarzania oraz propozycję pracy plastycznej. 

 

 

 

„Dżdżownica” 

„Dżdżystą porą, mokrym polem 

Szła dżdżownica z parasolem. 

Drżąca szła w ten dżdżysty dzień i w słoiku niosła dżem. 

Bo cóż robić w dżdżysty dzień? 

Chyba lepiej jadać dżem 

Albo w parasola cieniu 

Dumać przy słoiku dżemu” 

( I. Michalak- Widera, K. Węsierska) 

Powtórz sylaby:  

 

    

 



 

  

 
 

POWTÓRZ PONIŻSZE WYRAZY. PO KAZDYM POPRAWNYM POWTÓRZENIU 

PRZYBIJ PIECZĄTKĘ W TABELCE.  

 

 



 

  

DŻDŻOWNICA  

          

DŻEM  

          

DŻINSY  

          

DŻIN  

          

DŻOKEJ  

          

DŻUNGLA  

          

  

  

Dżdżownica – propozycja pracy plastycznej  

 Potrzebne Wam będą:  

• opakowanie po jajkach  

• nożyczki  

• farby, pędzle, podkładka  

• klej  

• drucik kreatywny  

• czarny marker lub ruchome oczka  

1. Z opakowania po jajkach wycinamy kształt gąsienicy, czyli rozcinamy kartonowe opakowanie 
na pół i wyrównujemy brzegi.  

2. Ciałko gąsienicy malujemy dowolnie i pozostawiamy do wyschnięcia.  

3. Z resztek kartonowego opakowania wycinamy oczy i buzie. Buzie malujemy na czerwono.  W 
oczkach rysujemy czarne kropki- możemy również użyć samoprzylepnych ruchomych oczek.  

4. Z brzegu robimy nożyczkami dziurki i wkładamy w nie kilkucentymetrowy fragment drucika 
kreatywnego. Zaginamy końcówki by wyglądały jak czułki. Naklejamy oczka i buzie i mamy już 

gotową gąsienicę.  



 

 

  



 


