
1.  Rozmowa na temat Dnia Matki. R. informuje dzieci, że w tym tygodniu swoje święto będą 
obchodziły wszystkie mamy. Jacy jesteśmy dla kogoś, kto obchodzi swoje święto? Dlaczego mamy 
powinny mieć swoje święto? 

 2.  Zabawa słowna „Jaka jest moja mama?”. Dzieci kończą zdania rozpoczęte przez R., np.: Moja 
mama jest… Moja mama lubi… Lubię z moją mamą… 

3.  Słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej Mamo! 

Mamo

Mamo

! Dam ci dziś piękny kwiatek

 i wstążkę na dodatek .

 Dam ci złoty pierścionek, 

na górce mały domek,

 ogródek malowany,

 ławkę pod wielkim kasztanem .

Dam ci słońce nad domem,

 słońce – złotą koronę .

 I dam ci księżyc, wiesz?



 I jeszcze . . . co tylko chcesz . 

Bo jestem bardzo bogaty, 

dostałem kredki od taty .

4. Rozmowa kierowana na temat wiersza. Jak myślicie, kto w wierszu zwraca się do mamy? Co 
dziecko chciało dać mamie? Dlaczego mówiło, że jest bardzo bogate? Co dostało od taty? Jak w takim
razie miały wyglądać wszystkie prezenty? Co wy chciałybyście dać waszym mamom?



 5.  Wykonanie laurki dla mamy . Wylepiają je dowolnymi materiałami: papierem kolorowym, 
cekinami, plasteliną lub malują farbami. Gotowe elementy naklejają na kartce z bloku, tworząc 
własne kompozycje. Rozwijanie umiejętności manualnych i tworzenia kompozycji z gotowych 
elementów.

 



 1. Rozmowa z dziećmi na temat spędzania wolnego czasu z tatą. Kiedy najczęściej bawicie się z tatą? 
Co lubicie robić wspólnie z tatą? Jakie są wasze ulubione zabawy? 

2. Zabawa językowa „Mój tata ma na imię…”. Dzieci siedzą w kole i po kolei mówią zdanie: Mój tata 
ma na imię… (podają imię taty). Rozwijanie kompetencji językowych

3. Zabawa pantomimiczna „Wybieramy się z tatą na ryby”. Dzieci ilustrują ruchem słowa R.

Pewnego dnia tata zaproponował dzieciom wyprawę na ryby. Wcześnie rano wsiedli do samochodu i 
pojechali. (dzieci stają w gromadce za N. – tatą kierowcą i naśladują odgłos silnika: brum, brum, 
brum) Po chwili byli już nad jeziorem. (dzieci udają, że odpinają pasy i wysiadają z samochodu) 
Wszyscy poszli na pomost i zarzucili wędki. (dzieci ustawiają się w rzędzie i na sygnał N. wykonują 
zamach, udając, że zarzucają wędki) W ciszy i skupieniu czekali, aż jakaś ryba złapie się na haczyk. 
(dzieci chwilę stoją w ciszy, bez ruchu) Po niedługim czasie wędki zaczęły się ruszać. (dzieci udają, że 
trzymane w dłoni wędki się ruszają) Szybkim ruchem poderwali je do góry, ściągnęli ryby z haczyków i
włożyli je  do wiaderek. (dzieci naśladują wszystkie czynności) Rozwijanie umiejętności improwizacji, 
wchodzenia w role.



4.Laurka dla taty (technika dowolna)


