
Środa 27.05.2020r. 

1. Rozwiązywanie i układanie zagadek na temat "Zwierzęta egzotyczne". 

Rodzic czyta dziecku zagadki słowne. Dziecko podaje rozwiązanie zagadki. Po poprawnym 

odgadnięciu rodzic pokazuje zdjęcie przedstawiające dane zwierzę.  

Drugim wariantem  zabawy może być samodzielne układanie zagadek przez dziecko. Tym 

razem to rodzic odgaduje zagadki słowne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Karty pracy do uzupełnienia – karta numer 30 (obie strony). 

 

 

2. Zabawy muzyczno- ruchowe do piosenki „ Dziękuję Mamo! Dziękuję 

Tato!”. 

Nadszedł czas, aby powtórzyć sobie poznaną piosenkę.  

Zaśpiewajcie ją wspólnie, lecz wg kodu:  

• palec w górze – śpiewamy głośno  

• palec w dole – śpiewamy cicho  

• 5 palców – śpiewamy szybko  

• 1 palec – śpiewamy wolno 

Poniżej załączam link do piosenki i tekst. 

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

 

 

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


„ Dziękuje Mamo! Dziękuję Tato” 

słowa: Łukasz Tarta, muzyka: Weronika Korthals 

(podkład muzyczny na Dzień Matki i Ojca) 

 

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.: 

Dziękuję mamo, dziękuję tato, 

Za każdą zimę, za każde lato 

Dziękuję mamo, dziękuję tato, 

Za to, że macie dla mnie czas 

Bardzo kocham Was! x2 

A najpiękniejsze chwilę 

Są kiedy mnie tulicie 

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.: x2 

 

Dziękuję mamo, dziękuję tato, 

Za każdą zimę, za każde lato 

Dziękuję mamo, dziękuję tato, 

Za to, że macie dla mnie czas 

Bardzo kocham Was! 

 

 „Lodowe figurki” – Rodzic odtwarza piosenkę, w tym czasie dziecko może 

skakać, maszerować, biegać, jeśli rodzic włączy pauzę zadaniem dziecka jest 

zamienić się w lodową figurkę i stać/ leżeć w bezruchu. Potem zamieńcie się 

rolami ;) Na koniec wymyślcie do słów piosenki ruchy i razem do niej 

zatańczcie. 

Porozmawiajcie na temat aktualnej pory roku. Poproś dziecko, aby opisało 

dzisiejszą pogodę.  

 


