
28. 05. 2020 r. A. Sejdak, A. Kazimierska, A. Sałacińska, M. Orlińska zajęcia 

klasa 0 

 

Temat: Wokół mamy i taty. 

Cele: 

- rozwijanie słuchu fonematycznego, 

- rozwijanie mowy, 

- rozwijanie sprawności manualnej, 

- zachęcanie do sprawiania przyjemności innym. 

 

Moi drodzy jesteście dla swoich rodziców największym Skarbem, bardzo Was kochają. 

Zastanówcie się w czym możecie pomóc swoim rodzicom, jak im sprawić przyjemność, a 

może wystarczy czasami do nich się przytulić , nic nie mówić, tylko przy nich chwilę pobyć? 

 

Zadanie 1 

Nasze zajęcia zaczniemy od uzupełnienia kart pracy cz. 4, s. 51 – 52. 

Na stronie 51 odwzorujcie kwiaty dla mamy, rysujcie po śladach kwiaty róż. A na stronie 52 

obejrzyjcie obrazki, odszukajcie i zaznaczcie 10 różnic między nimi. 

 

Zadanie 2 

Poproście rodziców lub starsze rodzeństwo, aby w zeszycie w trzy linie lub na kartce 

zapisali Wam następujące zdania: 

1. Mama to mój największy skarb. 

2. Niech tata żyje sto lat! 

3. Życzę mamie i tacie, aby byli zdrowi, szczęśliwi. 

4. Mamo, tato kocham Was. 

Policzcie słowa w każdym zdaniu. Podzielcie poszczególne wyrazy w zdaniu  na sylaby. 

Zaznaczcie na czerwono w wyrazach następujące literki a, o, e , i, y są to samogłoski. 

 

Zadanie 3 

Zaznaczone samogłoski przepiszcie do zeszytu w trzy linie lub na kartkę, robiąc po jednym 

rządku , każdą literkę. 

 

Zadanie 4 

Teraz wycinamy wielkie czerwone serce. Odkładamy je na bok. Bierzemy biały blok i 

piszemy na nim imię taty i mamy – wycinamy imiona rodziców – przyklejamy na nasze 

serce. Kończymy nasze rysując mamę i tatę w ich codziennych zajęciach np. jeżeli mama 

zajmuje się domem możemy narysować mamę np. gotującą obiad lub na odwrót np. może 

tata w waszym domu gotuje. Jeżeli tata jest kierowcą możemy narysować tatę w aucie. 

Wasze serce dla rodziców powinno ich opisywać. 

 

Zadanie 5 



Uczymy się na pamięć rymowanki: 

Mamo, Tato coś Wam dam, 

jedno serce, które mam, 

a w tym sercu róży kwiat, 

Żyjcie sto lat! 

Nauczcie się tej rymowanki i mówiąc ją dajcie wykonane przez Was serca Waszym 

rodzicom. 

 

Dla chętnych: 

Zastanówcie się nad słowem serce. Co ono oznacza? Wiemy wszyscy jak wygląda serce. 

Rysujemy, wycinamy serca i z różnych okazji wręczamy osobom, które lubimy lub 

kochamy. A serce to też organ, który pełni najważniejsza rolę w naszym życiu. Jest 

wielkości naszej zaciśniętej dłoni. Na górze jest szersze, ku dołowi zwęża się. Dzięki sercu 

w naszym ciele może krążyć krew. Na podstawie tej informacji oraz wiadomości z internetu 

lub literatury, narysujcie serce ale takie, które jest w naszym organizmie. 

 

  

 

 

 


