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Mój tata 

Cele: 

- rozwijanie mowy, umiejętności wypowiadania się 

- rozwijanie sprawności manualnej  

- doskonalenie umiejętności wykonywania pracy wg. określonych instrukcji 

 

1.Kochani, spróbujcie się zastanowić czy warto pomagać rodzicom? 

A w jaki sposób ty pomagasz rodzicom? 

Popatrz teraz na ilustrację w karcie pracy nr 4 str. 49. Powiedz, w czym Ada i 

Olek pomagają rodzicom? A teraz czas na twoje pomysły, narysuj jak ty 

pomagasz mamie i tacie. 

 

2. Posłuchaj uważnie piosenki :  

https://www.youtube.com/watch?v=izR82w7IamI 

    

Odpowiedz na pytania: 

 Jaki zawód w przyszłości może wykonywać chłopiec? 

 Jaki zawód w przyszłości może wykonywać dziewczynka? 

 A czy ty masz pomysł na to, kim będziesz jak dorośniesz? 

Może spróbujesz narysować a rodzice odgadną , jaki zawód będziesz 

wykonywać? 

3. Posłuchaj teraz wiersza pana Stanisława Grabowskiego ,,Laurka dla mamy i 

taty”. 

Mama biega po pokojach  

ze ścierką, 

 z odkurzaczem,  

z froterką.  

Tata biega po pokojach 



 z fajką, 

 z książką  

z pomysłami.   

A ja siedzę szczęśliwa 

w pokoju,  

gdzie lalka Rozalka,  

zeszyty do pierwszej klasy, 

 atlasy… 

Gdy w domu – tatuś i mama,  

nie jestem sama. 

Odpowiedz teraz na pytania : 

 Co robi mama? 

 Co robi tata? 

 Gdzie jest dziewczynka? 

 Dlaczego jest szczęśliwa? 

 A czym dla ciebie jest szczęście i kiedy czujesz się szczęśliwy? 

4. Wykonasz teraz piękną laurkę dla rodziców. W tym celu naszykuj kartkę z 

bloku i złóż ja na pół. Następnie poproś o pomoc kogoś dorosłego w 

wyszukaniu w wyprawce karty nr 24. 

   



Będą ci potrzebne klej i nożyczki. Najpierw wytnij wszystkie elementy. 

Następnie spróbuj je złożyć tak jak jest pokazane na rysunku, przyklej w środku 

laurki tak, aby kwiaty znalazły się w wazonie.  

Odszukaj w naklejkach z wyprawki tę, na której jest napisane ,,kwiaty dla 

mamy i taty”. Napis przyklej na pierwszej stronie laurki. Jeśli masz ochotę, 

możesz coś jeszcze dorysować.  

5. Otwórz karty pracy nr 4 na stronie 50. Jest tu piękny bukiet kwiatów dla 

mamy. Musisz go bardzo starannie pokolorować. 

 

 

Powodzenia😊 

 

Dla chętnych. 

1. Obejrzyj prezentację, mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić 

podczas wykonywania różnych zadań. 

 

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

 

 

 

 


