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1. Rozmowa kierowana na podstawie wiesza pt. „Wiersz o mojej rodzinie”. 

 

„Wiersz o mojej rodzinie” 

Jaka moja jest rodzina? 

Wam opowiem, już zaczynam. 

Moja mama zabiegana jest od rana. 

Sprząta , pierze i prasuje, 

rówież obiad ugotuje. 

Tata ciągle jest zajęty, 

reperuje różne sprzęty, 

komputery i programy, 

które teraz wszyscy mamy. 

Mój brat uczy się już w szkole 

a ja mam swoje przedszkole. 

Choć rodzice są zajęci 

mają dla nas czas i chęci. 

Dziadki, babcie o nas dbają, 

wszyscy w koło się kochają. 

Kiedy ktoś kłopoty ma, 

to rodzinka radę da. 

Kiedy smutno mi i źle 

zawsze ktoś przytuli mnie. 

Bo w rodzinie wielka siła, 

chcę by zawsze ona była. 

Mam nadzieję, że już wiecie, 

że rodzina to największy skarb na świecie !!! 

 

 Porozmawiajcie z dziećmi na temat wiesza.  

 

„Wartości” 

Usiądźcie wygodnie i pobawcie się w zabawę w formie rundki, na zmianę rodzice kończą 

zdanie, a dzieci słuchają i odwrotnie: dzieci kończą zdanie, a rodzice się przysłuchują:  

Rundki:  

- Dzieci: Rodzice powinni.....  

– Rodzice: mam nadzieje, że moje dziecko....  

- Dzieci: chciałbym być kochany, ponieważ....  

- Rodzice: gdyby wróżka spełniła teraz jedno moje życzenie, wtedy brzmiało by ono....  

 



*oczywiście zachęcam do zwiększenia ilości zdań kierując je od dzieci np.  

W mojej rodzinie najbardziej lubię .................................................... 

Moja rodzina najczęściej .................................................................... 

Rodzina jest dla mnie ......................................................................... 

W mojej rodzinie podoba mi się ........................................................ 

 

Zachęcam do obejrzenia dziś z dziećmi fotografii rodzinnych   

 

 2. Osłuchanie się z piosenką z repertuaru ZoZi pt. „Dziękuję Mamo, Dziękuję Tato” 

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

Słuchamy wspólnie utworu, zwracamy uwagę na jego nastrój, tempo. Wsłuchujemy się w 

słowa piosenki. Dziecko opowiada jakie są jego odczucia i wrażenia po usłyszeniu piosenki. 

Ustalamy wspólnie z dzieckiem ruch, który będzie wykonywać podczas refrenu. Słuchamy 

piosenkę kolejny razem wykonując umówiony wcześniej ruch podczas usłyszanego refrenu.  

Zachęcam też o przygotowanie rysunków poszczególnych słów występujących w piosence i 

prezentowanie go dziecku podczas jego wyśpiewania.  

  

Tekst piosenki :  

Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato! 

 

1. 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  

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


Za to, że macie dla mnie czas  

Bardzo kocham Was  

 

2. A najpiękniejsze chwile  

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 Dziękuję mamo, dziękuję tato,  

Za każdą zimę, za każde lato 

Dziękuję mamo, dziękuję tato  

Za to, że macie dla mnie czas  

Bardzo kocham Was  

 


