
KRĄG TEMATYCZNY: ŚWIETO MAMY, ŚWIETO TATY 

Posłuchaj wiersza "Obrazek dla mamy" Hanna Łochocka 

 

Mamo, 

namalowałam ci obrazek 

zupełnie sama. 

Na tym obrazku jesteśmy razem: 

ja, twoja córka, 

ty, moja mama. 

A twój synek, mój brat, 

podaje ci kwiat. 

Jesteś pięknie ubrana, 

uśmiechnięta 

i ładna 

(rysowałam cię przecież  

od rana!). 

Tylko mi tu nie wyszło, 

że ty, mamo, jak żadna, 

jesteś 

najmocniej z wszystkich 

kochana! 

 

Rozmowa na temat wiersza 

- kogo narysowała dziewczynka? 

- jak wygląda mama? 

- czego nie udało jej się narysować? 

  



Dobra to chatka, gdzie mieszka matka – L. Krzemieniecka. 

Posłuchaj ilustrowanego opowiadania, następnie spróbuj opowiedzieć go samodzielnie 

przyglądając się obrazkom. 

 

1. Poszedł Jaś w świat, żeby biedę pokonać. Pożegnał matusię i poszedł w świat szeroki, 

w świat daleki, przez pola, przez lasy i rzeki. Tu i tam o pracę się starał, ale nic się nigdzie 

nie trafiło.  

2. Usiadł raz wreszcie pod brzozą płaczącą i zamyślił się nad swoją biedą. 

3. Nagle patrzy: idzie kurka ślicznopiórka. 

4. Trąca Jasia pazurkiem i mówi kurzym głosem: 

- Jestem kurka ślicznopiórka, złote jajka niosę. Komu nie niosłam to nie 

niosłam, a tobie będę nieść. Byś mógł odtąd, miły Jasiu z pełnej misy jeść. 

Ucieszył się Jasio, podskoczył i mówi: 

- Złota kurko, chodźże ze mną zaraz na matuli podwórko! 

5. I powędrował Jaś do matki. Szedł Jasio przodem, a kurka za nim, gdacząc od czasu, do 

czasu. 

6. Idzie Jasio...idzie spotyka ogrodnika: 

- Słyszałem, że twoja kurka złotopiórka złote jajka znosi, strasznie mi się to 

podoba. Zostańże Jasiu u mnie. 

7. Wyszli na szeroką drogę. Patrzą: stoi pałac bogaty. Złociste ma ściany, srebrzyste komnaty. 

8. Przy oknie król siedzi w koronie na głowie i zobaczywszy Jasia tak do niego mówi: 

- Chodź Jasiu ze swoją kurką na moje królewskie podwórko. Dam ci 

kubraczek złoty i pierścień z czerwonym kamykiem i jak zechcesz, 

zostaniesz moim pachołkiem. 

9. Głowi się Jasio, głowi, co by tu powiedzieć królowi, aż wreszcie mówi tak: 

- I kamyk ładny i kubraczek gładki, ale muszę wracać do matczynej chatki. 

Bo dobra to chatka, co w niej mieszka matka. 

10. Przechodzą a tam we wsi święto matki właśnie było.  

11. Wszyscy się bawią, tylko Jasiowa matula w pustej chacie smutna siedzi, a tu jeszcze pod 

okno przychodzą sąsiedzi i mówią: 

- Znalazł wasz Jasio złotą kurkę to i o matce zapomniał. 

12. Wyszła Jasiowa matka na drogę i szepcze to do siebie, a niby to do sąsiadów: 

- Będzie jeszcze słońce nad moimi wroty, nie zapomniał o mnie mój syneczek złoty. 

I prawda, ledwie te słowa wymówiła, patrzy, patrzy, idzie Jasio, synek 

dobry, a kurka ślicznopiórka za nim. 

- Matulu matulu! – krzyknie Jasio i matkę chwyta w ramiona. 

- Mój, synu wróciłeś do swojej starej matki, ale czym cię ugoszczę, mam 

barszczu ostatki – mówi matka zatroskana. 

 

13. Od matki dobre i ostatki  - rzecze Jasio i kurkę ślicznopiórkę matce grzecznie przedstawia. 

14. A kurka powiada: 

- U kogo nie byłam, to nie byłam, a u was siedzę na grzędzie. Tam, gdzie syn matkę 

kocha i kurce dobrze będzie. Będę wam złote jajka nieść, byście mogli z pełnej misy 

jeść. 

- I pokonał Jasio biedę i z matką gospodarował szczęśliwie. A kurka ślicznopiórka wciąż 

gdakała wśród podwórka i złote jajeczka niosła. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



Posłuchaj i naucz się piosenki dla Rodziców 

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

„Dziękuję Mamo, dziękuję Tato” 

DZIĘKUJĘ MAMO! DZIĘKUJĘ TATO! - ZoZi 

słowa: Łukasz Tarta, muzyka: Weronika Korthals 

 

1.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! 

 

2. 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 

 

Ref: Dziękuje mamo, dziękuje tato…. 

ZADANIE DOMOWE: 6-ciolatki: KP5, s. 24-25, KA; k. 30-31 - budowanie modeli 

wyrazów robot, Robert z białych, a potem z czerwonych i niebieskich kartoników, 

układanie modeli wyrazów z liter poprzez umieszczenie litery r, R w miejscu odpowiedniej 

głoski w modelu, umieszczenie pozostałych liter; 

5-ciolatki: KP4, ćw. 1 s. 22, KP4, ćw. 1 s. 24  

 

 

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

