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Temat: Z mamą i tatą. 

 

Zad. 1 „Czytamy” – utrwalenie poznanych liter, karty pracy.  

 

Karty pracy 4, str. 38 

Ćwiczenie 1: Dziecko odczytuje sylaby zgodnie z kierunkiem strzałek i wykonuje polecenie do 

ćwiczenia.  

Ćwiczenie 2: Dziecko wykonuje polecenie do ćwiczenia. 

Ćwiczenie 3: Dziecko wykonuje polecenie do ćwiczenia. 

 

Zad. 2 „Moje niespodzianki na co dzień i od święta” – wypowiedź dziecka.  

 

Proszę zachęcić dziecko, by opisało, czym się zajmują członkowie rodziny, co każdy z nich najbardziej 

lubi, jaką niespodzianką chciałby dostać. Następnie dziecko zastanawia się, jaki prezent można 

podarować z okazji święta poszczególnych członków rodziny, a także jaki prezent, nie zawsze 

materialny, można podarować na co dzień. Proszę zwrócić uwagę dziecku, że drobne rzeczy lub 

czynności mogą czasami sprawić większą przyjemność niż materialne prezenty.  

 

Zad. 3 „Jak pomagam tacie?” – zabawa naśladowcza.  

Dziecko naśladuje czynności, w których może pomóc tacie (np. prace w ogrodzie, przynieść coś tacie, 

zrobić kanapkę itp.).  

 

Zad. 4 „Kwiatki dla rodziców” – praca plastyczno – techniczna.  

Teczka małego artysty str. 18 

Dziecko wypycha kwiaty, ozdabia je i koloruje według własnego pomysłu. Na koniec zawiesza każdy 

kwiatek na wstążce (nitce), przewlekając ją przez dziurkę.  

Gotowe prezenty dziecko wręcza mamie i tacie.  

 

Zad. 5 „Moja mama” – nauka na pamięć.  

 

Proszę przeczytać dziecku wiersz, a następnie omówić jego treść. 

Moja mama 

Lubię, kiedy moja mama 

pocałunkiem mnie obudzi. 

Mówi mi: „Pamiętaj dziecko, 

trzeba kochać wszystkich ludzi”. 

Potem śpiewa mi piosenki, 

piecze dla mnie pyszne ciasto, 

uczy gier komputerowych. 

Moją mamę mam na własność! 

 Moja mama umie wszystko, 

 umie bawić się i śmiać, 

 umie być naprawdę blisko, 

 przy niej się nie trzeba bać. 

 Moja mama umie wszystko, 

 umie nawet w piłkę grać, 

 umie SMS-y pisać, 



 lubi cieszyć się jak ja! 

Po południu jest wesoło, 

budujemy zamki z klocków, 

jeśli któryś się przewróci, 

mama mnie przytula mocno. 

A wieczorem po kolacji 

mama zasnąć mi pomaga, 

czyta bajki na dobranoc 

albo piękne opowiada.  

 

Po omówieniu treści utworu proszę nauczyć dziecko na pamięć przynajmniej jednej zwrotki.  


