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 „Moi rodzice” 

Poniedziałek 25.05.2020 

1. Ćwiczenia poranne 

Czas na gimnastykę, wykonaj: 

 5 przysiadów 

 5 pajacyków 

 5 skłonów 

 5 poskoków 

 

2. Posłuchaj opowiadania 

 

Jak ja nie lubię, kiedy mama gdzieś wyjeżdża. Dom bez mamy jest jakiś inny. A jutro znowu 

wyjedzie na kilka dni – westchnąłem. – Więc jeszcze tylko dziś przytuli mnie przed snem, bo 

jutro… Nagle poczułem, jak w gardle rośnie mi wielka kula, a z oczu kapią łzy. 

– Tomeczku, kochanie, wiem, że ci przykro, ale to tylko trzy dni. Tata i babcia wspaniale się 

tobą zaopiekują. A ja szybko wrócę i przywiozę ci jakąś pamiątkę z tej podróży. Obiecuję. No 

już, uśmiechnij się do mnie, skarbie – szepnęła mama i przytuliła mnie mocno. 

– Mamo, jak jesteś blisko, zawsze czuję taki ładny zapach. Poznałbym cię po nim wśród 

tysiąca 

innych mam – powiedziałem. 

– Tak pachną moje ulubione perfumy. Cieszę się, że ten zapach ci się podoba – powiedziała 

mama, uśmiechnęła się i wyszła z pokoju. 

Pszczółki 

Witajcie kochane pszczółeczki. Przygotowałam dla Was kilka zadań 

 na poszczególne dni. Zachęcam Was do ich wykonania. Jeśli 

będziecie mieć jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu: 

pp4pszczolki@interia.pl 

Pozdrawiam serdecznie i przesyłam moc całusków. 
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Po chwili wyskoczyłem z łóżka i pobiegłem do łazienki. 

– Mam genialny pomysł. Gdzieś tu musi być… – mruknąłem, przeszukując półkę z 

kosmetykami 

mamy. – Ile tego tu jest – zdziwiłem się, przesuwając pudełeczka z kremami, szminki, tubki 

i pędzelki. Wreszcie trafiłem na mały, śliczny flakonik i powąchałem go. 

– Znalazłem, to te perfumy – odetchnąłem z ulgą. 

Potem poszedłem do kuchni i wybrałem trzy małe słoiczki po dżemie. Takie słoiczki babcia 

starannie myła i przechowywała w kuchennej szafce. 

Teraz do każdego słoiczka prysnę trochę perfum i szybko zakręcę wieczko. Będę miał w nich 

zapach mamy. Po jednym słoiczku na każdy wieczór, kiedy jej nie będzie – ucieszyłem się. 

A kiedy w każdym słoiczku uwięziony już był piękny zapach, szybko schowałem je do swojej 

szafki i nareszcie mogłem zasnąć. 

Tak, jak przewidywałem, dni bez mamy, a zwłaszcza wieczory, zdawały się nie mieć końca. 

Ale 

najbardziej tęskniłem za nią, kiedy nadchodziła pora snu. Babcia czytała mi wtedy długą 

bajkę, 

a tata zawsze całował przed snem, ale kiedy tylko wyszli z pokoju, wyjmowałem z szafki 

słoiczek. 

Odkręcałem wieczko i zamykałem oczy. Otaczał mnie wtedy zapach, jakby ramiona mamy. 

– Dobranoc, mamusiu – szeptałem i dopiero wtedy nadchodził sen. 

Tak było przez dwa wieczory, ale trzeciej nocy długo nie mogłem zasnąć. 

– Mama wraca jutro do domu. Pewnie jak się zbudzę, ona już tu będzie – cieszyłem się. 

Wreszcie usnąłem zmęczony, zaciskając w ręce słoiczek. Ale co to?! Mama jest zamknięta 

w moim słoiku! Puka paluszkiem w szklaną szybę i chyba chce wyjść. 

– Ojej, co ja zrobię z taką maleńką mamą? Mogę ją wsadzić do któregoś z moich 

wyścigowych 

samochodzików, teraz się tam zmieści. A już na pewno uda mi się wepchnąć ją do mojej 

ulubionej koparki – pomyślałem. 

Odkręciłem więc słoiczek i pomogłem mamie z niego wyjść. 

Nagle poczułem zapach mamy i jej ręce na swojej buzi. Potem dała mi całusa. 

– Dzień dobry, kochanie! – to był jej głos. 
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Obudziłem się i przetarłem oczy. 

– Mamo, jak ty szybko urosłaś – zawołałem. 

– Coś takiego! Czyżbym się przez te trzy dni powiększyła? – zaśmiała się mama i położyła na 

poduszce piękny złoty gwizdek i następne autko do mojej kolekcji. 

– Dziękuję, mamo! Jest super. Szkoda tylko, że się już do niego nie zmieścisz – powiedziałem. 

– No, gdybym była taka mała, nie mogłabym zrobić ci omletów na śniadanie – uśmiechnęła 

się mama. 

– Hura! Omlety! – zawołałem, wyskakując z łóżka. 

Jak dobrze, że mama jest duża, wielka, ogromna! Tylko z czego się tam tak śmieje w tej 

kuchni? 

Odpowiedz na pytania: 

 Z czym kojarzyła się Tomkowi mama? 

 − Co zrobił Tomek z perfumami mamy? 

 − Co robił Tomek przed snem, kiedy nie było mamy? 

 − Co się śniło Tomkowi? 

 − Co dostał Tomek od mamy? 
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3. Album ze zdjęciami.  

Poproś rodziców abyście obejrzeli wspólnie album ze zdjęciami. Porozmawiajcie o 

swojej rodzinie.  
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Wtorek 26.05.2020  
1. Posłuchaj piosenki, spróbuj zapamiętać słowa 

refrenu  

 
https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA 

 

Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime 
1. Usiądź mamo przy mnie blisko 

I posłuchaj tych słów, 

Ty z pewnością znasz to wszystko, 

Jednak powiem to znów. 

 

Ref. Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną  

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 
 

2. Popatrz mamo w moje oczy 

Ujrzysz w nich miłość mą. 

Nawet bardzo późno w nocy 

Śpiewać będę Ci to. 

 

Ref. Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

 

Czy podoba Ci się piosenka? Bo to jest moja ulubiona piosenka 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA
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2. Korale z makaronu dla mamy  

Do wykonania korali potrzebny będzie makaron i farby oraz sznurek. Pomaluj makaron 

farbami. Kiedy będzie suchy nawlecz go na sznurek tak, by powstały korale. poproś tatę ,żeby 

pomógł ci zawiązać pętelkę. Prezent dla mamy gotowy.  

 

 

 

3. Policz kwiatki dla mamy wskaż, których kwiatów jest więcej róż czy tulipanów?  
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Środa 27.05.2020 

1. Posłuchaj wiersza o mamie i wiersza o tacie. Może się go nauczysz? 

 

Wiersz dla mamy.  

Moja kochana mamusiu!  

To dla ciebie ten wierszyk,  

dla ciebie słońce i chmury,  

dla ciebie tęcza i wietrzyk.  

Wiosną i latem – kwiaty,  

jesienią – liście jesienne...  

Bądź szczęśliwa, mamusiu,  

dziś, jutro i codziennie! 
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 Wiersz dla taty  

Tatę wielkiego rysować trzeba,  

choćbyś rysować miał cały dzień. 

 Niech jak szczyt góry sięga do nieba,  

niech jak dąb rzuca ogromny cień.  

 Tata podobny jest do olbrzyma,  

co na ramionach cały dom trzyma.  

A że jest droższy ci od skarbu,  

namaluj tatę złotą farbą. 

 

Opowiedz o swoich rodzicach 

„Czy znasz swoją mamę i swojego tatę ?”- quiz. 

- Ulubiony serial twojej mamy/ twojego taty? 

- Jaki jest kolor oczu twojej mamy/twojego taty? 

- Jaką potrawę najbardziej lubi twoja mama/ twój tata? 

- Najlepsza koleżanka mojej mamy/kolega taty ma na imię…? 

- Jakie ciasto twoim zdaniem udaje się mamie najbardziej? 

- W jakiej pracy domowej najczęściej pomagasz mamie/ tacie? 

2. Piosenka o tacie i o mamie . Posłuchaj piosenki wraz z rodzicami  

 
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

 

1.Uczyliście mnie chodzić, uczyliście mnie mówić, 

jak się zachowywać 

jak zwracać się do ludzi. 

Ja mogę na Was liczyć, 

wiem że mi pomożecie 

najlepszych mam rodziców 

na całym wielkim świecie.  

Ref: 

Dziękuje mamo, dziękuje tato 

za każdą zimę, za każde lato 

dziękuje mamo, dziękuje tato 

za to że macie dla mnie czas 

bardzo kocham Was! 

 

2. A najpiękniejsze chwilę 

są kiedy mnie tulicie 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
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dajecie mi buziaki 

idziemy tak przez życie 

co mogę dla Was zrobić? 

jak mogę się odwdzięczyć? 

jesteście w moim sercu 

będziecie w mej pamięci 

 

Ref: Dziękuje mamo, dziękuje tato…. 
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3. Pobaw się swoimi ulubionymi zabawkami. Zaproś rodziców do wspólnej zabawy.  
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Czwartek 28.05.2020 
 

1. Rymowanka.  
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2. Wykonaj laurki dla rodziców. 
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3. Wybierz się wspólnie z rodzicami na spcer.  
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 Piątek 29.05.2020 

1. Ćwiczenia poranne  

 

A teraz trochę poćwiczymy, naśladuj zwierzątka  
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2. Utrwalenie piosenki  

Spróbuj zaśpiewać refren piosenki z youtube dla swoich rodziców  

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA 

1. Usiądź mamo przy mnie blisko 

I posłuchaj tych słów, 

Ty z pewnością znasz to wszystko, 

Jednak powiem to znów. 

 

Ref. Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną  

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

 

2. Popatrz mamo w moje oczy 

Ujrzysz w nich miłość mą. 

Nawet bardzo późno w nocy 

Śpiewać będę Ci to. 

 

Ref. Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

 

1.Uczyliście mnie chodzić, uczyliście mnie mówić, 

jak się zachowywać 

jak zwracać się do ludzi. 

Ja mogę na Was liczyć, 

wiem że mi pomożecie 

najlepszych mam rodziców 

na całym wielkim świecie. 

Ref: 

Dziękuje mamo, dziękuje tato 

za każdą zimę, za każde lato 

dziękuje mamo, dziękuje tato 

za to że macie dla mnie czas 

bardzo kocham Was! 

 

2. A najpiękniejsze chwilę 

są kiedy mnie tulicie 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
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dajecie mi buziaki 

idziemy tak przez życie 

co mogę dla Was zrobić? 

jak mogę się odwdzięczyć? 

jesteście w moim sercu 

będziecie w mej pamięci 

 

Ref: Dziękuje mamo, dziękuje tato…. 

 

Zakładka do książki dla mamy i taty 
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3. Karat pracy  
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Wszystkiego co najlepsze dla wszystkich Mam i 

Tatusiów  

z okazji naszego święta!!! 

Gratuluję wspaniałych dzieciaczków. 

Pozdrawiam serdecznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


