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1. Słuchanie wiersza czytanego przez rodzica:
Dwie literki po dwie
Dwie literki M, dwie literki A
Każde dziecko od małego te literki zna
Na przemian powtarzają się
Dwie literki – każda po dwie
M – A – M – A – kto to słowo zna?
M – A – M – A – kto odpowiedź da?
Tak to MAMA, moja MAMA!
Osobista, Ukochana!
MAMA! – To brzmi niesłychanie!
Pierwsze słowo wypowiadane
Słowo proste, bardzo ważne
Zna je myślę, dziecko każde
 
Dwie literki T, dwie literki A
Każde dziecko od małego te literki zna
Na przemian powtarzają się
Dwie literki – każda po dwie
T – A – T – A – kto to słowo zna?
T – A – T – A – kto odpowiedź da?
Tak to TATA, to mój TATA!
Choćby był na końcu świata!
TATA! – To brzmi niesłychanie!
Pierwsze słowo wypowiadane
Słowo proste, bardzo ważne
Zna je myślę, dziecko każde
Mamę, Tatę każdy ma
Z Mamą, Tatą nie jestem sam
Bo Rodzice moi mili
Zawsze ze mną w ważnej chwili!!!

Rozmowa na temat wiersza:
- o jakich słowach był wiersz? (mama, tata)
- Mama i tata to twoi.... (rodzice)
- Jak ma na imię twoja mama?
- Jak ma na imię twój tata?

2. Zabawy słowne z wykorzystaniem planszy
Dziecko przygląda się planszą. Rodzic tłumaczy, że na planszy jest mama i tata, zwracamy uwagę 
na napis mama i tata.
- dzielenie wyrazów na sylaby "ma-ma", "ta-ta",
- dzielenie wyrazów na litery M- A-M-A, T-A-T-A określanie ilości liter, zwracanie uwagi na takie 
same litery.
- czytanie całościowe wyrazów MAMA, TATA  (rodzic czyta i pozuje napisz mama, tata na 
planszy )
- układanie zdań z wyrazami: mama, tata.
Np. Moja mama jest... Moja mama ma.... Mój tata jest... Mój tata ma...  Z mamą/ tatą lubię...

Dziecko na planszy koloruje litery z których składają się wyrazy: mama i tata.



3. Dowolne zabawy/ taniec przy piosence.
https://www.youtube.com/watch?v=PUKVc5rddaA
Fasolki - „Życzenia dla Mamy”

Mama uśmiecha się ciepło jak słonko
Mama nas zawsze przytuli
Bajkę opowie pogłaszcze po głowie
I dziurę zaszyje w koszuli

Niech nam żyją wszystkie mamy
Dziś życzenia im składamy
Bo tak bardzo je kochamy
Całujemy i ściskamy

Mama nie gniewa się nigdy na dzieci
Zawsze o nich pamięta 
Ty też dla mamy bądź taki kochany
Na co dzień nie tylko w święta



Niech nam żyją wszystkie mamy
Dziś życzenia im składamy
Bo tak bardzo je kochamy
Całujemy i ściskamy x2

4. Pomagam mamie - ćwiczenie dużych grup mięśniowych.
Dzieci poruszają się przeskakując z nogi na nogę. Na hasło "pomagamy mamie" zatrzymują się
i naśladują: wieszanie prania, trzepanie dywanów, odkurzanie.

5.  Rodzinne  zdjęcia- Mamusia  /  tatuś  też  kiedyś  byli  mali.  Spróbujcie  na  fotografiach
„  mamusi/tatusia”  rozpoznać  ich  gdy  byli  mali.  Spróbujcie  odnaleźć  podobieństwo  z  waszym
wyglądem. Może macie podobny nosek, oczka albo uśmiech? Na koniec stańcie przed lustrem i
zobaczcie jaką fajną rodzinką jesteście.

6.  Puzzle  „Mama i  tata”.  Dziecko  przecina  obrazki  wzdłuż  linii  pionowych,  następnie  układa
obrazki w całość. 




