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1. Ćwiczenia poranne.
 Myjemy z tatą samochód – dz. naśladuje mycie samochodu i spłukiwanie
go wodą.
 Rodzic zmęczony i rodzic wypoczęty – dz. siada skrzyżnie, ręce trzyma na
kolanach. Na hasło rodzic zmęczony dz. wykonuje luźny skłon tułowia w
przód, na hasło rodzic wypoczęty dz. prostuje tułów, głowę trzyma prosto.
 Froterujemy z mamą podłogę – dz. rytmicznie naprzemiennie wykonuje
wykroki nogami w przód.
2. Wracamy do dawnych lat – wspólne oglądanie zdjęć z dzieciństwa rodziców.
3. Temat: Osłuchanie z wierszem „Mama i tata” J. Koczanowskiej. Doskonalenie
mowy i pamięci dziecka.
 Słuchanie wiersza.
Mama i Tata to nasz świat 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.
 Rozmowa na temat wiersza.
 Kim dla dziecka jest mama i tata?
 Za co dzieci dziękują rodzicom?
 Kończenie zdań rozpoczętych przez R.
 Moi rodzice są kochani, bo….
 Pomagam rodzicom…………..
 Lubię być w domu, bo………..
 Z tatą najchętniej robię……...
 Z mamą najchętniej robię……
 Aktywne słuchanie wiersza – R. recytuje wiersz, a dz. dopowiada końcowe
słowa wersów.
Mama i Tata to nasz świat ……..
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.

 R. z dz. wspólnie recytują wiersz z wykorzystywaniem obrazków
ilustrujących treść wiersza.

 Ćwiczenie równowagi „Rysujemy obrazek dla mamy i taty”.
Dz. stoją na jednej nodze, a drugą rysują w powietrzu dowolny rysunek.
Rysują na przemian prawą i lewą nogą.
4. Praca plastyczna „Mój tata i moja mama” – technika dowolna .
5. Wykonaj poniżej zmieszczoną pracę jeżeli masz możliwość wydrukowania.

