
 

 

CZWARTEK – 21.05 

 

I. Rozmowa kierowana na podstawie wiersza  „ Mój tata.” 

 

Rodzic czyta wiersz: 

 

Mój tata codziennie rano 

budzi mnie szeptem wesołym... 

„Wstawaj, kochany śpiochu, 

czas już pojechać do szkoły”. 

 

Parzy gorące kakao, 

Kanapki stawia na tacy. 

Przed szkołą mach mi ręką 

i jedzie szybko do pracy. 

 

A kiedy lekcje skończone, 

obok siebie siadamy. 

Mam sto pytań do taty 

i sto pytań do mamy. 

Suszymy razem zioła, 

wiek drzewa rozpoznajemy. 

Zbieramy ciekawe kamienie 

ukryte głęboko w ziemi. 

 

Chcę być taki, jak tata- 

mądry, dobry wesoły. 

I także codziennie rano 



 

 

odwozić syna do szkoły. 

 

 Rodzic zadaje dziecku poniższe pytania : 

-  Czy wiesz kiedy obchodzimy Dzień Taty? 

- O czym był wiersz? 

- Kto opowiada wiersz i dla kogo? 

- Co autor wiersza lubi robić ze swoim tatą? 

- Dlaczego tata jest dla nas tak ważny ? 

 

• Następnie zachęcam do dokończenia przez dziecko poniższych zdań: 

1. Kocham mojego Tatę, ponieważ………………………………………. 

2. Z moim Tatą najbardziej lubię………………………………………. 

3. W dniu Taty z okazji jego święta chciałbym/ chciałabym życzyć 

mu…………………………………………………………………………… 

4. Ulubione słowo mojego Taty to ………………………………………… 

5. Ulubiony przedmiot  mojego Taty to……………………………………….. 

6. Ulubiony kolor mojego Taty to …………………………………………. 

7.Mój Tata jest………………………………………………………………..  

 

 Następnie zachęcam do ułożenia przez dziecko zdrobnień do wyrazów: 

- Tata 

- Mama 

- Siostra 

- Brat 

- Rodzina 

 

Następnie warto wysłuchiwać głoski ostatnie, pierwsze i wszystkie 

pojedyncze w poszczególnych wyrazach. 

 



 

 

II . „My rodzinę dobrą mamy ” – nauka słów piosenki. 

 

Poniżej podaję Państwu link do  piosenki oraz słowa utworu do 

przypomnienia.  

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4  

 

„Moja wesoła rodzinka” 

 

1. My rodzinę dobrą mamy, 

zawsze razem się trzymamy! 

I choć czasem czas nas goni, 

my - jak palce jednej dłoni! 

 

Ref. Mama, tata, siostra, brat 

i ja - to mój cały świat! 

Dużo słońca, czasem wiatr - 

to wesoły jest mój świat! 

 

2. Mama zawsze kocha czule, 

ja do mamy się przytulę. 

Tata kocha lecz inaczej, 

uspokaja, kiedy płaczę. 

 

Ref. Mama, tata, siostra, brat 

i ja - to mój cały świat! 

Dużo słońca, czasem wiatr - 

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4


 

 

to wesoły jest mój świat! 

 

3. Gdy napsocę i nabroję, 

siedzę w kącie, bo się boję! 

Tata skarci, pożałuje, 

a mamusia pocałuje! 

 

Ref. Mama, tata, siostra, brat 

i ja - to mój cały świat! 

Dużo słońca, czasem wiatr - 

to wesoły jest mój świat! 

 

4. Kiedy nie ma taty, mamy, 

wszyscy sobie pomagamy! 

I choć sprzątać nie ma komu, 

jest wesoło w naszym domu! 

 

 Piosenki uczymy się tak jak zawsze- etapowo. Rodzic czyta dwa 

wersy tekstu, dziecko powtarza i w ten sam sposób przechodzimy 

dalej. Cały tekst dzielimy do nauki na trzy razy lub tyle, ile dziecko 

potrzebuje.  

Miłej nauki   

 

 Dzisiaj zachęcam do wykonania zadań w Karty pracy 4 – str. 27 ( obie 

strony).  

 


