
DRODZY RODZICE, 

Tematem nadchodzącego  tygodnia będzie Święto Mamy i Taty. Będziemy rozmawiać o rodzinie, 

uczyć się, w jaki sposób okazywać najbliższym miłość i szacunek, przypomnimy sobie, jak nazywają 

się poszczególni członkowie rodziny. Porozmawiamy na temat rodzeństwa, będzie także okazja aby  

przedszkolaki opowiadały o swoich braciach i siostrach. Poniżej znajdują się zadania, które mogą 

Państwo wykorzystać w pracy z dziećmi, zachęcamy do wyboru i realizacji. 

 

Temat tygodnia: Święto Mamy i Taty 

 

1. „Kocham mamę!” – rozmowa na temat relacji dzieci z ich mamami.  

Słoneczka, jak ma na imię Wasza mama? Opowiedzcie o tym, jak wyglądają Wasze mamy? Pod 

spodem macie małą podpowiedź, poproście kogoś o wypełnienie poniższego obrazka na podstawie 

Waszych wypowiedzi ;) 

 



2. „Zrobię portret taty!” – rozmowa na temat Dnia Ojca na podstawie doświadczeń dzieci. 

Słoneczka! Teraz czas na tatusiów…  Jak nazywają się Wasi tatusiowie?  Czym się zajmują? W co 

najbardziej lubicie bawić się z tatą? Poproście Waszych najbliższych o wypełnienie poniższego 

obrazka ;) 

 



3. „Jak to jest, kiedy ma się rodzeństwo?” – rozmowa na temat relacji dzieci z ich rodzeństwem.  

Słoneczka, spróbujcie rozpoznać kto może znajdować się na poniższych ilustracjach ? 

Jeśli udało Wam się rozpoznać Waszym kolejnym zadaniem jest samodzielnie rozcięcie wybranych 

członków rodziny, a następnie ułożenie puzzli. 

 

 



 

Kochani, czy wszyscy z Was mają rodzeństwo ?  

Opowiedzcie  kto z Was ma brata, a kto siostrę? 

Są starsi czy może młodsi?  

Jak mają na imię? 

 Część z Was spodziewa się młodszego rodzeństwa, będzie to brat czy siostra? 

Za co kochacie swoich braci i siostry ? 

 

4. „Chcę być jak mama, chcę być jak tata!” – zabawa z elementami pokazywania.  

 

Słoneczka, Waszym zadaniem jest naśladowanie Waszych rodziców. 

Dokończcie zdanie: Chcę być jak mama, bo…  

Chcę być jak tata, bo…. 

Np. Chcę być jak mama, bo mama pięknie maluje. (wykonujemy gest malowania pędzlem) 

Wasi najbliżsi mogą odgadywać, co macie na myśli ;) 

 

5. „Co robimy razem?” – rozmowa na temat sposobów spędzania czasu z rodziną na podstawie 

doświadczeń dzieci.  

Słoneczka, opowiedzcie jak spędzacie czas wolny z Waszą rodziną? Co lubicie robić? Możecie razem 

z najbliższymi pooglądać Wasze zdjęcia i powspominać wspólnie spędzony czas…   

 

6. ,,Taniec dla rodziców” – zabawa integracyjna, ruchowa. 

Słoneczka, poproście rodziców o włączenie Waszej ulubionej piosenki, zaproście ich do tańca, 

cieszcie się swoją obecnością i powiedzcie im jak bardzo ich kochacie!  

 

 

 

 

 



 

7. Gimnastyka buzi i języka- ćwiczenia logopedyczne. 

 

 

 



 

8. Słonko, wyobraź sobie, że to portret Twojej mamy, dokończ kreślić po śladzie jej włosy. 

 

 

 

 



 

9. Dokończ rysować kwiatki dla mamy – rysuj po śladzie. 

 

 

 

 



 

10. Dokończ korale dla mamy według wzoru. 

 



 

 

 

 

 

  



Słoneczka składają najlepsze życzenia swoim 

mamusiom! 

 

 

 



Specjalny prezent dla każdej mamusi od Pań! ;) 

 

 


