
Temat: Moi rodzice 

 

1. Piosenka „Rodzinna wycieczka” 

https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg 

Piosenka dla mamy 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA&list=PL3mV_PYeVGQ9Fm0PNvgNQEsXN

WTvKGjVP 

Piosenka dla taty 

https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc 

 

2. Zabawy dydaktyczna „ Czym zajmują się moi rodzice?” 
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3. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Co robią moi rodzice?”.   

Rodzic czyta wiersz, a dziecko ilustruje tekst: 

„Zwariowany poranek” 

Idzie tata na paluszkach ( dziecko idzie na palcach) 

cicho skrada się do łóżka(kładzie palce na ustach i mówi ciii) 

w mamy ucho szepcze zdanie ( szemra po cichu) 

- Wstawaj mamo na śniadanie (powtarza zdanie) 

 

Mama zrywa się z pościeli ( wyciąga ręce do góry i podskakuje) 

gładzi włosy, łóżko ścieli (poprawia włosy i podnosi „kołdrę) 

pędzi szybko wprost do szafy ( biegnie) 

wkłada bluzkę, tę w żyrafy ( naśladuje zakładanie bluzki) 

 

Stawia czajnik na kuchence ( trzyma przedmiot i stawia go) 

potem bierze mnie za ręce ( robi z ramion kołyskę) 

są gilgotki, jest ściskanie ( łaskocze się ) 

plus turlanie na tapczanie ( turla się po dywanie) 

 

Co w tym czasie robi tata? ( rozkłada ręce) 

Lista zajęć jest bogata 

parzy kawę, piecze grzanki ( pokazuje na palcach listę czynności) 

kładzie noże, stawia szklanki. 

 

Gdy śniadanie już zjedzone, ( głaszcze się po brzuchu) 

mama mruga w moją stronę ( mruga jednym okiem) 

Wkładaj kurtkę, halo Wiola! ( woła kogoś ręką) 

Bo jedziemy do przedszkola ( naśladuje jazdę samochodem) 



Tata krztusi się ze śmiechu ( śmieje się ) 

Mamo, mamo dość pośpiechu! (grozi palcem) 

Dopij kawę, pogłaszcz kota, (naśladuja picie i głaskanie kota) 

Dzisiaj przecież jest sobota! (kiwa głową). 

 

4. Rytmy - zabawa dydaktyczna.  

Zachęcamy dziecko do dalszego ułożenia rytmu (duże-małe-małe) 

korzystając z obrazków w ramce. 

 

 

 

 

 



5. Rodzinna wycieczka- słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej. 

    Zostałem zaproszony przez Piotrusia na rodzinną wycieczkę. Jechaliśmy 

ścieżką rowerową, która zaprowadziła nas za miasto. Siedziałem wygodnie w 

koszyku na rowerze mamy Piotrusia i śpiewałem piosenkę: 

Majowe słonko woła, że 

Wyprawy wielkiej przyszedł dzień! 

Mamusia, tata , piotruś, ja- 

Wesoło będzie razem nam. 

    Ojej, naprawde było wesoło! Zmaleźliśmy piękną łączkę pod lasem. 

Rozłożyliśmy kocyk i mama wyjęła z koszyka smakołyki. Zajadałem, aż mi się 

uszy trzęsły. Na łączkę przyjechała jeszcze jedna rodzina z córeczką i synkiem. 

Mieli ze sobą kolorową piłkę. 

- Może zagramy mecz?- zapytał Piotruś. 

    I zagraliśmy. Tatusiowie byli bramkarzami, a my zawodnikami. Mamusie nam 

kibicowały i biły brawo. Mecz skończył się remisem. Potem pożegnaliśmy się i 

pojecgaliśmy na poszukiwanie tajemniczych miejsc. Och, jak wszędzie było 

cicho i spokojnie. Tylko drzewa szumiały i szeleściły listeczkami. Aż tu nagle 

usłyszałęm dziwne odgłosy: ku-ku, ku-ku! 

-Kto to, kto to- pytał Piotruś. 

- Kukułka- odpowiedziała mama. 

A tatuś mrugnął do nas i zawołał:  

- Kukułeczko, kukułeczko, ile drzew jest w lesie? 



I ona zaraz zaczęła kukać, a my liczyliśmy i liczyliśmy. Ojej, mnóstwo było tych 

drzew.  

Tatuś nie liczył, bo zajęty był pstrykaniem kukułce zdjęć pstryk,pstryk. 

    Po powrocie do domu, zrobiliśmy piękny album ze zdjęciami z naszej 

wycieczki. 

    Wieczorem w przedszkolu opowiedziałem, jak miło Piotruś spędza czas z 

mamusią i tatusiem. I pokazałem album, który bardzo spodobał się zabawkom. 

A pajacyk Hopsalek zrobił nawet trzy fikołki-koziłki. 

-Niech żyje rodzink, hopsa-lala! - zawołał. 

 

Gdzie wybrała się rodzina Piotrusia?; Kto jechał na wycieczkę?; Kto jeszcze 

przyjechał na łąkę?; Co robiły dzieci z tatusiami?; Kto im kibicował?; Czyj głos 

usłyszał Piotruś z rodzicami po meczu? 

 

6. Praca plastyczna - malowanie kwiatka farbą paluszkową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


