
GRUPA MŁODSZA 3,4 LATKI 

 

TEMAT TYGODNIA : ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ 
 

1. Witam wszystkich serdecznie  Dziś na początek proponuję wierszyk 

Jadwigi Koczanowskiej Mama i tata. Posłuchajcie wiersza, a następnie 

 odpowiedzcie na pytania. Możecie poprosić rodziców o przeczytanie 

wiersza lub odsłuchać go otwierając 

stronę https://www.youtube.com/watch?v=kacDeA0UeNI 

Mama i Tata to świat nasz cały, 

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały, 

to dobre, czułe, pomocne ręce 

i kochające najmocniej serce. 

To są wyprawy do kraju baśni, 

wakacje w górach, nad morzem, na wsi, 

loty huśtawką, prawie do słońca 

oraz cierpliwość co nie ma końca. 

Kochana Mamo, Kochany Tato 

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 

że nas kochacie, że o nas dbacie 

i wszystkie psoty nam wybaczacie. 

-       Kim dla dzieci jest mama i tata? 

-       Za co dzieci dziękują rodzicom? 

   Ponownie posłuchajcie recytacji wiersza, ale tym razem dopowiadajcie 

końcowe słowa wersów. 

Mama i Tata to świat nasz… (cały), 

ciepły, bezpieczny, barwny… (wspaniały), 

https://www.youtube.com/watch?v=kacDeA0UeNI


to dobre, czułe, pomocne… (ręce) 

i kochające najmocniej… (serce). 

To są wyprawy do kraju… (baśni), 

wakacje w górach, nad morzem, na… (wsi), 

loty huśtawką, prawie do… (słońca) 

oraz cierpliwość co nie ma… (końca). 

Kochana Mamo, Kochany… (Tato) 

dzisiaj dziękować chcemy Wam… (za to), 

że nas kochacie, że o nas… (dbacie) 

i wszystkie psoty nam… (wybaczacie). 

   Słuchając wiersza kilkakrotnie, nauczcie się go fragmentami, metodą ze 

słuchu. 

2.    Zabawa słowna - układanie zdrobnień do słów: mama, tata. Mama i 

tata, to bardzo bliskie nam słowa. Pomyślcie i utwórzcie zdrobnienia do 

tych słów. Zdrobnieniem do słowa lalka może być laleczka, lalusia, 

lalunia, a do słów mama i tata? (mama – mamusia, mamuśka, mamunia… 

tata – tatuś, tatusiek, tatunio…). 

3.   Wycinanie serduszek dla mamy i taty. Troszkę poćwiczymy 

wycinanie oczywiście w obecności starszych abyśmy przy okazji nie 

wycinali czegoś innego  Poproście któregoś z rodziców, by narysowali 

Wam kształt serduszka, jeśli nie potraficie zrobić tego sami. Pamiętajcie o 

zachowaniu szczególnej ostrożności przy posługiwaniu się nożyczkami. 

4.    Zabawa Pomocnicy – naśladowanie czynności. Posłuchajcie jakie 

czynności wykonują mama lub tata i naśladujcie je ruchem: 

− przybijanie gwoździ, 

− czytanie książki, 

− prowadzenie samochodu, 

− niesienie zakupów. 



5. Teraz troszkę poćwiczymy rączki Zaprowadźcie Mamę do bukietu, 

połączcie kropki a zobaczycie co Wam wyjdzie i ostanie zobaczcie w 

jakiej kolejności są ułożone przedmioty co będzie następne?  

6. A jak tam Wasze Albumy rodzinne?  

  

7.  



8.  

 

 

 



Pattern Worksheet - Father's 
Day 
Instructions: Draw the missing shape to complete each of the patterns below. 

      

      

      

      

      

7. Na zakończenie bajeczka  

 

https://www.youtube.com/watch?v=d0bKhB2zBzs 

 

i PAMIĘTAJCIE ! 

https://www.youtube.com/watch?v=d0bKhB2zBzs


 


