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Moja mama i mój tata 



1. Gimnastyka poranna  

1. Słonko świeci — deszcz pada. 
Na hasło: „Słonko świeci!" — dziecko chodzi w różnych kierunkach po pokoju, a na zawołanie: „Deszcz pada!" — 
biegnie pod ścianę i staje prosto (całym ciałem przylega do powierzchni ściany). 
 
2.Kwiaty rosną, kwiaty więdną. 
Kwiaty zwiędły -  dziecko w przysiadzie podpartym; kwiaty rosną po deszczu – dziecko powolnie prostuje się do stania  
 
3. Bocian brodzi po łące. 
Dziecko maszeruje  z wysokim unoszeniem kolan, staje na jednej nodze i naśladowanie klekot bodka: „Kle-kle-kle". 
Wykonujemy dwiczenie na zmianę na zmianę: chód i stanie jednonóż na prawej i lewej nodze. 
 
4. Koniki.  
Dziecko biega i chodzi w różnych kierunkach — konik biegnie kłusem i idzie stępa. 



2. „Najważniejsza jest rodzina” – posłuchaj wiersza D.Kossakowskiej, czytanego przez 
Rodzica. 
 
Zawsze wszystko się udaje 
Cztery ręce, to nie dwie 
Razem z tatą pomagamy 
Kiedy mama czegoś chce. 
Pomagamy sobie wszyscy 
Bo od tego jest rodzina 
Od niej uczysz się wszystkiego 
Tak się życie twe zaczyna. 

Odpowiedz na pytania dotyczące wiersza: 
- Do czego autor porównuje rodzinę?  
- Jakie zasady panują w rodzinie? (wszyscy sobie pomagamy, dbamy o siebie, kochamy się,  spędzamy ze sobą 

czas wolny …) 

- Co jest najważniejsze w rodzinie? 
- Kto tworzy moją rodzinę? 



 
3. Karta pracy, podręcznik cz. 4, s. 40. 
Popatrz na obrazki i powiedz co dzieci robią wspólnie z rodzicami. Powiedz, jak ty spędzasz czas 
z mamą i tatą. 
 
4. „Mój tata jest…” – zabawa słowna. 
Opisz swojego tatę koocząc zdanie: Mój tata jest… 



5. Obejrzyj zdjęcia swoich Rodziców. Wymieo charakterystyczne cechy ich wyglądu (np. 
niebieskie oczy, jasne włosy, mały nos, itp.). Wskaż w czym jesteś podobny do Rodziców. 
 
6. Oglądanie portretów. 
Przyjrzyj się portretom sławnych ludzi. Opisz stroje i fryzury osób na nich przedstawionych.  
Powiedz czym się różnią od strojów i fryzur noszonych w dzisiejszych czasach. 





7. „Portret moich rodziców” – rysowanie kredkami ołówkowymi lub pastelowymi. 
Narysuj portret swoich Rodziców. 


