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1. „Spacer z rodzicami” – opowieść ruchowa . 

 Jest miesiąc maj i świeci słońce (ręce uniesione ku górze, palce rąk rozpostarte).  

Trzymamy mamę i tatę za ręce i idziemy na spacer (trzymamy się za ręce i spacerujemy po 

pokoju).  

Idziemy parkową alejką, gdzie rosną wysokie drzewa (wspięcie na palce, ręce uniesione  

w górę).  

Słyszymy szum fontanny (naśladowanie głosem: szsz, szsz, szsz).  

Z rodzicami bawimy się w berka i biegamy dookoła fontanny (bieg po pokoju). 

Wszyscy się zmęczyli i siadają na ławce w parku (siad skrzyżny). 

2. „Dzisiaj mamy święto Mamy i Taty” - tak jak w przedszkolu obchodzimy razem ten 

dzień. Obrazki z www.chomikuj.pl 

MOJA SUPER MAMA! 

• Wręcz mamusi laurkę, złóż życzenia, ucałuj i przytul mocno. Do życzeń dołącz 

piosenkę. 

https://youtu.be/WoSwvWBT3KE 

„Kochana Mamo” 

Kochana Mamo, gdy będę duży, 

to Ci przywiozę małpeczkę z podróży 

Długim ogonki to zwinne zwierzę 

będzie za Ciebie zmywać talerze. 

Kochana Mamo, gdy będę duży, 

to Ci przywiozę wielbłąda z podróży 

Na jego grzbiecie wygodnie siądziesz, 

aby do pracy mknąć na wielbłądzie. 

Kochana Mamo, gdy będę duży, 

to Ci przywiozę tłum zwierząt z podróży 

https://youtu.be/WoSwvWBT3KE


Niech wszystkie ze mną mówią to samo, 

że bardzo Ciebie kochamy, Mamo. 

3. MÓJ SUPER TATA! 

• Wręcz tatusiowi laurkę lub rysunek wykonany przez ciebie, przytul się mocno.  

Zaśpiewaj piosenkę. 

https://youtu.be/FY25noLrBaU 

,,Co powie tata” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego biedronka jest mała? 

Czy może być morze bez dna? 

Czy każda królewna ma pałac? 

I czy on jest ze szkła? 

Dlaczego raz jestem nieśmiała? 

A potem to brykam, aż wstyd? 

 

Co powie tata? 

Co powie tata? 

Co tata mi powie, co na to odpowie? 

Co powie tata? 

Co powie tata? 

Czy znów się wykręci, czy dziecko zniechęci,  

czy nie? 

 

 

https://youtu.be/FY25noLrBaU


Skąd wzięły się mrówki w słoiku? 

Czy lepiej mieć kota czy psa? 

Dlaczego wciąż mówią: Bądź cicho! 

Przecież głos mam i ja! 

Czy można pokochać ślimaka? 

Skąd biorą się burze i mgły? 

 

Co powie tata? 

Co powie tata? 

Co tata mi powie? 

Co na to odpowie mi dziś? 

 

4. Dzisiaj przygotuj dla rodziców kolorowe kanapki. 

 


