
26.05.2020r.wtorek  Temat dnia:” Mój tata” 

 

1.Ćwiczenia ruchowe 

1.  Dzieci stoją w rozkroku, ramiona uniesione w górę. Poruszają ramionami kołysząc się 

na boki. Na hasło „bardzo silny wiatr” zataczamy koło od góry do skłonu 

pogłębionego. 

2. Stajemy przodem do ściany. Odpychamy się i klaszczemy przed sobą. (12 powtórzeń). 

3. Mała miękka piłka lub woreczki z grochem lub balonik: podrzucamy i chwytamy, ale 

po każdym podrzucie robimy przysiad, łapiemy. 

4. Biegamy w tempie przez nas podanym np. na bębenku. Na hasło “Lis”  zajączki 

chowają się, czyli: przysiad podparty, głowa nisko opuszczona. 

5. Zamieniamy się w małe “Wróbelki” i podskakujemy (drobnymi podskokami) obunóż 

w miejscu i do przodu i do tyłu. 

Ćwiczenie uspokajające 

„Opadające liście”. W pozycji stojącej chwytamy stopą leżącą na podłodze chustę (serwetkę, 

chusteczkę), podrzucamy ją do góry i obserwujemy jej ruch podczas opadania, po czym 

odtwarzamy ten ruch własnym ciałem. Powtarzamy 3x 

 

 

2.Wesoły Tata – praca z wierszem Piotra Pollaka: 

Mój tata jest niepoważny, 

ciągle się ze mnie śmieje. 

Kiedy ja mówię: 

– Wciąż rosnę! 

On mówi: 

– Skąd, ty malejesz! 

  

Nie lubisz kaszy na mleku, 

zostawiasz ser i warzywa, 

więc wcale nie rośniesz, nie tyjesz, 

tylko wciąż ciebie ubywa! 

  



Staniesz się taki malutki, 

że w krasnoludka się zmienisz, 

będziesz się kąpać w akwarium 

i drzemać w mojej kieszeni. 

  

Nie pójdziesz na spacer z pieskiem, 

tylko z chomikiem lub myszką. 

Ja na to: 

– Dobrze tato, 

jutro na obiad zjem wszystko. 

Ale ty razem ze mną 

chrup marchew i sałatę, 

bo jak się zmienię w zająca, 

chcę mieć zająca tatę. 

Po przeczytaniu wiersz rodzic zadaje dziecku pytania: O czym był wiersz?, Kto wystąpił  

w wierszu?, Z czego śmiał się tata chłopca?, Dlaczego chłopiec chciał, żeby tata jadł z nim 

marchewkę i sałatę? W czym chcecie naśladować swojego tatę? 

3.Praca z KP 4. 23 – doskonalenie umiejętności opisu i zdolności grafomotorycznych, 

budowanie wypowiedzi. 

4.„Zawody tatusiów” – rozmowa z dziećmi na temat zawodów jakie wykonują mężczyźni, 

zachęcam aby dziecko narysowało tatę przy pracy. Opowiedzenie dziecku czym zajmuje się 

ich tata. 

5.Rozwiążcie zagadki : Jaki to zawód?  

Informatyk  
Gdy komputer się zawiesi, 

zatnie lub zepsuje, 

ten pan szybko go naprawi 

i zaprogramuje. 

 

 

Weterynarz  

W białym fartuchu 



ze słuchawkami. 

Zajmuje się fachowo 

chorymi zwierzętami. 

 

 

Pogodynka  
Miła pani na ekranie, 

mapy pokazuje co dzień. 

Na nich jest namalowane, 

co słychać w pogodzie. 

 

 

Pisarz  

Jest ktoś, kto potrafi 

pisać piękne zdania 

i tworzyć z nich książki 

lub opowiadania. 

 

 

Dziennikarz  
Jeździ w różne miejsca, 

często podróżuje. 

Ważne informacje 

ludziom przekazuje. 

 

 

Ratownik  

Na plaży lub basenie 

wszystkich obserwuje. 

Bezpieczeństwa w wodzie 

uważnie pilnuje. 

 

 

Kontroler  
W autobusie i tramwaju 

podchodzi na chwilę. 

Sprawdza czy pasażerowie 

mają ważny bilet. 

 

 

Aktor  

Spotkasz go w niezwykłym miejscu, 

gdzie jest scena i kurtyna. 

Gdy podniosą ją do góry, 

on swój występ już zaczyna. 

 

 

Sprzątaczka  

Jej praca potrzebna 

zawsze jest i wszędzie. 



Gdzie będzie pracować, 

tam i czysto będzie. 

 

 

Kelner  

Gościom w restauracji  

karty dań rozdaje. 

Potem zamówione 

potrawy podaje. 

 

 

Sportowiec  
Zachwycamy się gdy skacze, 

pływa lub boksuje. 

Spróbuj zgadnąć kto na co dzień 

sportem się zajmuje. 

 

 

Piłkarz  

Zawód bardzo popularny, 

marzy o nim każdy chłopak. 

Lecz, niektórzy tylko mogą 

całe życie piłkę kopać. 

 

 

Fryzjer  
Z pomocą nożyczek, 

szczotki i grzebienia, 

wygląd naszych włosów 

czaruje i zmienia. 

 

 

Kierowca  

Gdy miejski autobus 

przejeżdża ulicą, 

możesz go zobaczyć 

- jest za kierownicą. 

 

 

Krawcowa  
Chcąc pięknie wyglądać, 

panowie i panie, 

szyją sobie u niej, 

na miarę ubranie. 

 

 

Strażacy  
Przyjeżdżają szybko, 

stawiają drabinę. 

Zawsze dzielnie walczą 



z pożarem i dymem. 

 

 

Górnik  
Przez cały rok ciężko 

pod ziemią pracuje. 

Na początku grudnia 

Barbórkę świętuje. 

 

 

Piekarz  

Świeżutkie pieczywo 

w sklepie jest od rana. 

Jak myślisz, kto w nocy 

piecze je dla nas? 

 

 

Aptekarz  
Miły pan lub pani  

za ladą w aptece, 

sprzedaje ludziom 

leki na receptę. 

 

 

Kwiaciarka  

Na placu lub rynku 

siedzi sobie pani. 

Przed nią stoją kosze 

z pięknymi kwiatami. 

 

 

Listonosz  
Chodzi z dużą torbą, 

trudne ma zadanie. 

Zajmuje się co dzień 

listów doręczaniem.  

 

 

Sprzedawca  

Gdy wejdziesz do sklepu, 

ta miła osoba, 

spyta co chcesz kupić 

i wszystko ci poda.  

 

 

Policjanci  

Gdy na skrzyżowaniu 

światła się zepsują, 

w białych rękawiczkach 

ruchem aut kierują. 



 

 

Ogrodnik  

Roślinami się zajmuje, 

Sadzi warzywa, owoce hoduje. 

Ma na głowie ogród cały, 

Kwiatów znawca doskonały 

 

6.Praca plastyczna „Koszula dla taty” 
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