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1. „Gazetowa joga” – Joga dla dzieci 

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

 

2. Rozmowa na temat: W jaki sposób pomagacie swoim rodzicom w domu? 

 Kto z Waszej pomocy jest zadowolony? W jaki sposób sprawiacie przyjemność 

swoim bliskim? Co robi tata i mama w domu? 

Wykonajcie kartę pracy (strona 49) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

3. Nauka piosenki „Mój tata”. Rozmowa na temat piosenki. 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=gf0NbCPJIrQ 

1. Kto pomoże, kto przytuli, kto wciąż blisko jest,  

kto zawiąże sznurowadło, gdy rozwiąże się? 

Kto zabierze mnie na lody, kto mi kupi psa, 

kto kanapkę najsmaczniejszą do przedszkola da?  

 

Ref.: Ja i mój tata to superprzyjaciele. 

Gdy jesteśmy razem, jest raźniej i weselej. 

Jak tylko potrzebuję, to tata obok jest. bis  

Przyjaciel to prawdziwy – na dobre i na złe.  

 

2. Gdy mi smutno i gdy czasem płakać mi się chce, 

 tata weźmie na kolana i przytuli mnie. 

I tak pięknie opowiada, bajki czyta mi, 

a gdy obok mnie zasypia, mam cudowne sny.  

 

Ref.: Ja i mój tata...  

 

3. Tata uczy mnie, jak dobrze i jak pięknie żyć, 

jak odpowiedzialnym i jak dzielnym dzieckiem być.  

Więc mój tata to najlepszy, najwspanialszy wzór.  

To kolega i przyjaciel – to jest tata mój!  

 

Ref.: Ja i mój tata...  

 

4. Zaproście tatę lub mamę do wspólnej gry planszowej „Jaki to dzień tygodnia?” 

Link do gry: 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/abf2e811b19da885cc4bbe864a5e

3a7a_/index.html 
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5. Zabawa w przeciwieństwa. Wzbogacanie słownictwa. 

Odpowiedzcie na pytania na temat zewnętrznego wyglądu człowieka, zadane przez 

Rodzica, np: 

– Jakiego wzrostu może być człowiek? (Niskiego, średniego, wysokiego). 

– Jak nazywamy ludzi mających dany kolor włosów? (Blondyn, brunet, szatyn). 

– Jakiej długości mogą być włosy? (Długie, krótkie; można nie mieć włosów). 

– Jaką można mieć fryzurę? (Włosy proste, kręcone). 

Zabawa w dobieranie słów o przeciwnym znaczeniu do słów wypowiadanych 

przez Rodzica, np.: 

wysoki – niski  

długi – krótki  

proste – kręcone. 

 

6. Wykonajcie karty pracy (strona 47 – 48) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 
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