
Piątek 22.05.2020 

1. Prezent dla „ Mamy i taty”. 

„ Kalambury” 

Dziecko naśladuje, wyraża gestem, ruchem czynności wykonywane przez mamę i tatę,                 

a rodzic odgaduje. Następnie zamieńcie się rolami. 

 

Materiały i przybory: 

• mały papierowy talerzyk 

• ołówek i szablon serca z papieru 

• nożyczki 

• czarny pisak 

• gładka bibuła 

• klej 

• ofertówka lub koszulka foliowa 

• dziurkacz 

• atłasowa tasiemka 

 

Wykonanie: 

Dziecko:  

1. We wnętrzu papierowego talerzyka odrysowuje serce według wcześniej przygotowanego 

szablonu a następnie wycina je. 

 

https://www.ceneo.pl/45093085#cid=1601&crid=256229&pid=1320
https://www.ceneo.pl/23780878#crid=24341&pid=1320


2. Czarnym pisakiem rysuje obwódkę serduszka. 

3. Gładką bibułkę tnie na kwadraty.  

4. Na stole kładzie ofertówkę, koszulkę foliową lub inną podkładkę do której nie przyklei się 

zwykły klej. Na ofertówce kładzie talerzyk dnem do góry i rozpoczynamy naklejanie 

kwadracików bibuły. Nakleja tak, by pierwsza warstwa przyklejała się do talerzyka 

papierowego a następnie jedne kwadraciki na drugich. 

 

5. Talerzyk z wyklejonym bibułką środkiem delikatnie zdejmuje z foliowej podkładki. 

 



 

6. Z pomocą rodzica robi otwory, przewleka przez nie tasiemkę, zawiążcie na kokardkę                       

i obrazek gotowy        

 

 



 



szablon 

2. Nauka piosenki „ Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!”. 

Zanim zaczniecie uczyć się piosenki, wykonajcie ćwiczenia narządu mowy:  

Niesforny balonik – nadymanie jednego policzka i przesuwanie powietrza z jednej strony 

jamy ustnej do drugiej – wargi złączone. 

• Zajączek – wciąganie policzków do jamy ustnej, policzki ściśle przylegają do łuków 

zębowych, wargi tworzą „zajęczy pyszczek”. 

• Całuski – wargi ściągnięte, wywinięte do przodu – jak przy cmoknięciu. 

• Mam wąsy – utrzymanie słomki między nosem a górną wargą. 

• Nic nie powiem – mocne zaciśniecie rozciągniętych warg. 

• Pajac – wesoła mina: wargi złączone, kąciki uniesione do góry, smutna mina: wargi 

złączone, kąciki opuszczone w dół.  

• Minki - naśladowanie min: wesołej - płaskie wargi, rozciągnięte od ucha do ucha, 

uśmiech szeroki, smutnej - podkówka z warg, obrażonej - wargi nadęte, 

zdenerwowanej - wargi wąskie.. 

• Rybka - wysuwanie warg do przodu i rozszerzanie na końcu jak u ryb. 

• Echo - dobitne wymawianie samogłosek a, o, e, i, u, y. 

• Masaż warg - nagryzanie zębami wargi dolnej, potem górnej. 

• Motorek - parskanie wargami, naśladowanie odgłosu motoru, traktora 



 

Odtwórz piosenkę, a dziecko: 

• powtarza za rodzicem wersy piosenki metodą echa( znaczymy od refrenu),  

• powtarza na rodzicem wersy zwrotek wspólnie z refrenem. 

Powtarzamy, aż do utrwalenia całej piosenki. 

 

Link do piosenki: 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 

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


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! 

 

 


