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1. Zabawa muzyczna Wymruczane melodie.
Rodzic wybiera w myślach, jaką melodię przedstawi dziecku, jedynie ją mrucząc. Potem
śpiewa, mrucząc wybraną piosenkę. Następnie dziecko odgaduje co to za piosenka, podaje
jej tytuł i śpiewa wymruczany fragment.
2. Zabawa ruchowa z rymowanką B. Szelągowskiej Podaj mi rączkę.
Dziecko z rodzicem głośno powtarza rymowankę, podają sobie ręce i tańczą w koło.
Dwie rączki mam – rączki tobie dam.
Zatańczymy w koło, będzie nam wesoło.
3.

Mama i Tata - wypowiedzi na temat obrazka.
Przybory: Obrazek przedstawiający rodzinę
Rodzic prezentuje dziecku obrazek.
Pyta: Jak myślisz – kto to może być? Czy to może być mama i tata? Dlaczego? Następnie
prosi, aby dziecko opisało wygląd przedstawionych osób. Następnie ma policzyć ile osób
jest na obrazku.

4.

Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Tata jest potrzebny”
https://www.youtube.com/watch?v=wdIW1gslor4
1. Tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź
Tata jest potrzebny, by na spacer pójść
Tata jest potrzebny a ja kocham go
I czuję się bezpieczny gdy obok idzie on.
Ref. Bo tata, tata, tata potrzebny bardzo jest
2. Gdy kiedyś spotkam lwa to on uratuje mnie.
Tata jest potrzebny, żeby w piłkę grać
Tata jest potrzebny, by na lody dać
Tata jest potrzebny a ja kocham go
I czuję się bezpieczny gdy obok idzie on.
Bo tata, tata, tata potrzebny bardzo jest
Gdy kiedyś spotkam lwa to on uratuje mnie

5.

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.
− O kim jest piosenka?
− Do czego potrzebny jest tata?
− Jak się czujesz przy tacie?
− Jaka była ta piosenka: wesoła czy smutna?

6.

Nauka pierwszej zwrotki piosenki „Tata jest potrzebny” fragmentami, metodą ze słuchu.
Dziecko powtarza za rodzicem fragmenty tekstu piosenki. Potem nadal za rodzicem śpiewa
te fragmenty. Jeśli chce, może na koniec zaśpiewać refren samodzielnie.

7. Karta pracy
Dziecko ma za zadanie opowiedzieć co widzi na karcie pracy i czego brakuje. Następnie ma
uzupełnić obrazki szczegółami i pokolorować wszystkie ilustracje.

