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1. Wspólna zabawa z rodzicami. Siadamy na dywanie (dziecko plecami odwrócone do 

rodzica). Rodzic recytuje wierszyk „Masaż” i jednocześnie ilustruje go ruchem na plecach 

dziecka. Zabawę powtarzamy zamieniając się miejscami. Udanej zabawy ☺ 

 

Szliśmy razem na wycieczkę, (otwartą dłonią uciskanie pleców) 

z tyłu na plecach mieliśmy teczkę.(rysowanie prostokąta na plecach) 

Na niebie świeciło słoneczko, (zataczanie niewielkich kół na ramionach) 

a myśmy biegali w kółeczko. (rysowanie kół na łopatkach) 

Długą linę mama z tatą trzymali (rysowanie wężyka wzdłuż kręgosłupa) 

i wesoło na boki się kiwali. (kiwanie głową osoby siedzącej przed nami) 

Wolno szliśmy, szurając nogami (otwartą dłonią uciskanie pleców, a następnie głaskanie w                                 

dół i górę wzdłuż kręgosłupa) 

a mama skakała wesoło za nami. (dwoma palcami każdej ręki podskoki po plecach) 

Wtem zaczął kropić deszczyk (delikatne stukanie palcami po plecach) 

i poczuliśmy wesoły dreszczyk. (połaskotanie w pasie osoby siedzącej przed nami) 

 

2. Utrwalenie i śpiew piosenki dla mamy pt. "Kocham Cię Ti Amo je taime" z okazji jej 

święta: https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs  

3. Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 26–27) – dzieci przyglądają się kolejnym 

obrazkom historyjki, opowiadają, co przedstawia. Rysują odpowiednią liczbę kropek w 

okienkach zgodnie kolejnością zdarzeń. 

 

4. „Sprawiam radość najbliższym”. Rodzic w nawiązaniu do historyjki obrazkowej 

rozmawia z dzieckiem na temat obdarowywania najbliższych, sprawiania im radości. Pyta 

np.: W jaki sposób możesz zrobić komuś przyjemność? Czy zawsze to musi być jakaś rzecz? 

Co jeszcze może być prezentem? Co zrobiły dzieci z historyjki obrazkowej? Co czujesz, kiedy 

mama i tata są uśmiechnięci, mile zaskoczeni z twojego zachowania? 

5."Laurka dla mamy i taty". Drogie dzieci, zapraszam do wykonania laurki dla mamy i taty 

według Waszego pomysłu. Możecie skorzystać ze wszystkiego co macie w domu (kolorowy 

papier, kredki, pisaki, farby, wstążki, naklejki itp.). Zróbcie najpiękniejsze laurki dla swoich 

kochanych Rodziców ! ☺  

 

Inspiracje: https://ekodziecko.com/category/prace-plastyczne/dzien-mamy-i-taty 

 

6. Obejrzyjcie  film  pt. „Przygody Bolka i Lolka”, odc. „Imieniny mamy”.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HmRyt0smJts 

 

Powiedzcie, jaki prezent chcieli przygotować chłopcy dla swojej mamy i czy się im to udało.  

7. Ćwiczenia gimnastyczne z mamą lub tatą:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 
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