
TEMAT TYGODNIA: „Święto mamy i Taty”. 

5 dzieo – piątek – „Mój rodzinny dom ” 

1. „Rodzina” – nauka rymowanki z pokazywaniem. 

Ten pierwszy to Dziadziuś   pokazuje kciuk 

Tuż obok Babunia  pokazuje palec wskazujący 

Największy to Tatuś  pokazuje palec środkowy 

A przy nim Mamunia  pokazuje palec serdeczny 

A to ja, dziecina mała  pokazuje palec mały 

To jest rodzinka,  

Moja ręka cała  pokazuje całą dłoo 

2. Utrwalenie piosenki „Jesteś mamo skarbem mym”. 

3. „Dobra to chatka, gdzie mieszka matka” – zapoznanie z opowiadaniem L. Krzemienieckiej 

 

Narrator: -Za górami ,za lasami, w małej chatce mieszkał Jaś ze swoją mamą.  

 

Jaś: -Mamo kochana, pójdę w świat pracy szukad ,żeby biedę pokonad. 

 

Narrator: -Pożegnał matusię i poszedł w świat szeroki i daleki, przez lasy, pola i rzeki .Tu i tam o pracę 

się starał, ale nic się nie trafiało .Usiadł raz wreszcie pod brzozą płaczącą i zamyślił się nad swą biedą.  

 

Jaś: -Co tu robid ,co tu robid, jak matuli pomóc, jak biedę pokonad, jak tu żadnej pracy nie ma. 

 

Narrator: -Nagle patrzy, idzie kurka śliczno piórka .Trąca Jasia pazurkiem i mówi: 

 

Kura: -Jestem kurka śliczno piórka ,złote jajka niosę .Komu nie niosłam to nie niosłam, a tobie będę 

nieśd. Byś mógł odtąd , miły Jasiu z pełnej misy jeśd. 

 

Jaś: -Kurko złota, chodźże ze mną zaraz na matuli podwórko. 

 

Narrator: -Szedł Jasiu przodem, a kurka za nim(gdacze).Wędrowali  

Przez świat szeroki ,daleki ,przez pola, lasy ,łąki i . rzeki.  

 

Scena II-ogród: 

 

Narrator: Patrzą oto ogrodnik bogaty, co ma w ogrodzie ogrodnik bogaty ,co ma złociste owoce i 

kwiaty. 



 

Ogrodnik: -Jasiu, Jasiu, słyszałem, że twoja kurka złotopiórka złote jajka znosi, strasznie mi się to 

podoba. Zostao u mnie ze swą kurką. Mam w sadzie jabłka złociste i śliwy .Zostao u mnie ze swą 

kurką a będziesz szczęśliwy. 

 

Kura: -Co ty na to, co ty na to ko ko ko? 

 

Jasiu: -Dobre jabłonie, dobre i grusze, ale ja ogrodniku ,do mamy wracad muszę. Bo dobra to chatka 

gdzie mieszka matka. 

 

Scena III: -przed pałacem: 

 

Narrator: -Poszedł Jasiu dalej ,a kurka za nim .Wyszli na szeroką drogę. 

Jaś: -Patrz kurko jaki pałac bogaty. Złociste ma ściany, srebrzyste komnaty. 

 

Kura: -A w oknie król w koronie na głowie. 

 

Król: -Chodź Jasiu ze swą kurką na moje podwórko .Dam ci kubraczek złoty i pierścieo z czerwonym 

kamykiem .Jak zechcesz ,zostaniesz moim pacholikiem. 

 

Kura: -Co ty na to ,co ty na to kokoko? 

 

Jaś:- I kamyk i kubraczek ładny, ale muszę wracad do mamy .Bo dobra to chatka gdzie mieszka matka. 

 

Scena IV: przed chatką: 

 

Narrator: -Doszli do swej wioski, a tu Święto Matki. Wszyscy się bawią tylko Jasia smutna mama w 

pustej chatce siedzi sama.  

(taoczą i śpiewają do melodii ludowej „Grozik”) 

 

Ludzie I:-Widzicie,widzicie Jasia mama w chacie siedzi sama. 

 

Ludzie II: -Jasiu znalazł złotą kurę ,mamy nie potrzebuje. 

 

Ludzie III: -O swej matce zapomniał. 

 

Matka: -Będzie jeszcze słooce świecid nad mym domem. Wróci syneczek mój złoty ,na pewno nie 

zapomniał o mnie. 

 

Ludzie I:-Patrzcie,patrzcie Jasiu wraca. 

 

Ludzie II: -Patrzcie, patrzcie ma kurkę złotopiórkę. 

 

Ludzie III: -Kurkę co znosi złote jajka. 

 



Jaś: -Matulu matulu (wpadają sobie w ramiona) 

 

Matka: -Synku mój kochany, wróciłeś do swej mamy. Czym cię ugoszczę? 

W domu twej matki tylko barszczu ostatki. 

 

Jaś: -Od matki dobre i ostatki .A to mamo kochana kurka złotopiórka. 

 

Kura :-U kogo nie byłam, to nie byłam. U was siądę na grzędzie. 

Tam, gdzie syn matkę kocha i kurce dobrze będzie. 

Będę wam złote jajka nieśd, byście mogli z pełnej misy jeśd. 

 

Narrator: I pokonał Jasio biedę i z matką gospodarował. 

A kurka złotopiórka wciąż gdakała ,po podwórku chodziła 

I złote jajeczka znosiła. 

Rodzic zadaje dziecku pytania: 

· Kto jest główną postacią w opowiadaniu? 

· Gdzie wybrał się Jasiu i dlaczego? 

· Kto pomógł Jasiowi w pokonaniu biedy? 

· Jakie osoby, chciały, aby Jasiu i jego kurka zostały u nich? 

· Czy mama Jasia zwątpiła, że jej syn może nie wrócid do niej? 

· Jak zakooczyło się opowiadanie? 

4. „Domek z pudełek” – praca techniczna 

https://www.youtube.com/watch?v=A3E4Yq9nlQA 
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