
TYDZIEŃ XI.  26 maj 2020 r. (wtorek) 

Szczęść Boże! 

 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej pracy. 

Modlimy sią za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny, dziś szczególnie  

za Wszystkie MAMY  oraz ustanie pandemii.  

 

„Zdrowaś Maryjo łaski pełna,  

Pan z Tobą.  

Błogosławionaś Ty między niewiastami  

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża,  

módl się za nami grzesznymi,  

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.” 

O Maryjo bez grzechu poczęta,  

módl się za nami,  

którzy się do Ciebie uciekamy. 

 

Pamiętamy też o nabożeństwie Majowym i śpiewamy  

Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. 

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

 

Dzisiaj, 26 maja wspominamy Św. Filipa Neri.  

Jeden z najbardziej radosnych, wesołych i uko-

chanych przez wiernych, świętych. Urodził się w 

1515r. we Florencji w rodzinie notariusza. W wieku 

młodzieńczym imał się wielu zajęć szukając swojego 

miejsca w życiu. Przeniósł się do Rzymu. Studiował 

filozofię i teologię, był prywatnym nauczycielem, 

pisał wiersze. Założył z przyjaciółmi świeckie 

stowarzyszenie młodych mężczyzn pomagające 

młodzieży na życiowych zakrętach, chorym i pie-

lgrzymom, z którego później powstał szpital Trójcy 

Świętej. W wieku 38 lat przyjął święcenia kapłańskie. 

W swoim parafialnym kościele organizował spotkania 

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


łączące modlitwę, czytania Pisma św. ze śpiewem i muzyką (stąd nazwa oratoria). 

Założył świecką kongregację Oratorian oraz Zgromadzenie Księży Oratorianów 

(Filipinów). Patron: satyrycy, śmiech, radość, humor, choroby kończyn, 

humoryści, komicy, koty, niepłodność u kobiet, trzęsienia ziemi, Rzym, 

Mandaluyong, Catbalogan. 

 

W DNIU MATKI, 

wręczamy bukiet pięknych kwiatów 

 

dla 

Wszystkich Mam  

i życzymy spełnienia wszystkich marzeń! 

Dobrego dnia! 

 

 

Temat dzisiejszego dnia to: 

 „MÓJ TATA”. 

 

 



■   Ćwiczymy dobrze nam znane ćwiczenia poranne, które zwiększą sprawność 

fizyczną dziecka i rozwiną współpracę. 

1. „Podaj woreczek” – zabawa w parach. Dziecko z osobą drugą stoją w parach, 

tyłem do siebie, dotykając się plecami, pośladkami i nogami. Nogi w lekkim 

rozkroku, stopy mocno przylegają do podłogi. Jedna osoba z pary trzyma w ręku 

woreczek gimnastyczny. Na sygnał: „Hop” przekazują sobie woreczek, 

wykonując skręt tułowia raz w lewą, raz w prawą stronę. Należy zwrócić uwagę, 

by pary starały się nie odrywać stóp od podłoża oraz nie odsuwały się od siebie. 

Zabawa może być prowadzona w różnym tempie.   

2. „Miesiące w roku” – dziecko wysuwa jedną nogę do przodu z podskokiem, 

następnie zamienia nogi. Podczas przeskakiwania z nogi na nogę wymawia 

kolejno nazwy miesięcy. Zabawa może być prowadzona w różnym tempie.  

3. „Rulony” – dziecko otrzymuje stronę z gazety lub dużą chustę. Leży na 

brzuchu, dłonie trzyma na gazecie/chuście. Na hasło: „Zwijamy rulony” podnosi 

ramiona, łokcie i dłonie i stara się zwinąć gazetę/chustę w rulon. Ćwiczenie 

powtarzamy 4–5 razy.  

4. „Sufit – podłoga” – dziecko maszeruje po pokoju w rytm dźwięków 

wystukiwanych przez osobę grającą np.: na bębenku. Podnosi wysoko kolana.  

Na hasło: ”Sufit” staje na palcach i podnosi ręce. Na hasło: „Podłoga” kładzie się 

na brzuchu.  

 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

 

■  „Mój tato” – rozmowa na temat taty, inspirowana treścią wiersza.  

Zachęcam do uważnego wysłuchania wiersza i zastanowienia się, kto opowiada 

ten wiersz – dziewczynka czy chłopiec.  

 

Mój tato  

Bożena Forma  



Chodzimy z tatą na długie spacery,  

mamy wspaniałe dwa górskie rowery.  

Po parku na nich często jeździmy  

i nigdy razem się nie nudzimy.  

Gdy mroźna zima nagle przybywa  

i ciepłym szalem wszystko okrywa,  

bierzemy narty i śnieżne szlaki  

wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki.  

Często chodzimy razem do kina,  

lubimy obaj, gdy dzień się zaczyna.  

Takiego mieć tatę to wielkie szczęście  

– życzeń mu składam dziś jak najwięcej.  

Po lekturze wiersza proszę odpowiedzieć na następujące pytania:  

Jak mają na imię wasi tatusiowie?  

Czy macie ich zdjęcia?  

Jak wyglądają wasi ojcowie? Jacy są?  

Co robicie wspólnie z nimi?  

Kim są z zawodu Wasi tatusiowie? Jakie mają hobby?  

 

■    „Tata i ja” – zabawa w parach.                                                                                                        

Proszę zaproście do zabawy tatę, jeśli jest w domu i odegrajcie scenki z waszego 

codziennego życia, np. tata z dzieckiem idą na spacer, trzymając się za ręce; tata 

z dzieckiem kopią do siebie piłkę; tata z dzieckiem się siłują.  

 

■    „Gdzie pracuje mój tata?” – zabawa słownikowa.  

Czy wiecie, na czym polega praca waszych tatusiów? 

Proszę weźcie kartkę i ołówek. Postarajcie się napisać na kartce zawód waszego 

taty. 

   

■    „Kim jest mój tata?” – pantomima.  

Ktoś z domowników naśladuje jakiś zawód, a pozostałe osoby próbują odgadnąć 

jego nazwę. Potem podają korzyści, jakie daje on innym. Na koniec zastanówcie 

się i odpowiedzcie na pytanie: 

Dlaczego praca jest ważna w życiu ludzi? 



■    „Mój tata w pracy” – praca plastyczna dowolną techniką. 

Proszę, żeby dziecko przedstawiło swojego tatę w pracy. Praca każdej osoby jest 

bardzo ważna. Dowolną techniką czy to farbami, czy kredkami, czy wydzieranką 

z kolorowych papierów, czy przy pomocy plasteliny, proszę, o wykonanie 

rysunku. Przykład: 

 

 

 

■  „Tata” – wysłuchanie piosenki, nauka refrenu na pamięć. 

Tata  

sł. Danuta Zawadzka, muz. Stefan Gąsieniec  

 

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

 

Łatwo poznasz mego tatę,  

bo koszule nosi w kratę.  

I na nosie okulary  

(chociaż wcale nie jest stary!).  

Włosy krótko przystrzyżone,  

lekko na bok ułożone.  

Ot, zwyczajny tata! Ale…  

drzemie w nim magiczny talent.  

Ref.:  Mój tata jest czarodziejem,  

          bo kiedy on się śmieje,  

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


          znikają chmury, ucieka deszcz.  

          Wychodzi słońce…  

          Świat piękny jest! 

Łatwo poznasz mego tatę,  

w pracy chodzi pod krawatem.  

Z miną srogą i poważną  

(bo ma pracę bardzo ważną!)  

Marynarka i w kant spodnie  

(bo tak modnie i wygodnie).  

Ot, zwyczajny tata, ale…  

drzemie w nim magiczny talent.  

Ref.:  Mój tata jest czarodziejem,  

          bo kiedy on się śmieje,  

          znikają chmury, ucieka deszcz.  

          Wychodzi słońce…  

          Dobrze, że jest! 

Podczas słuchania piosenki wszyscy w domu pląsają po pokoju w rytm muzyki. 

Gdy zaczyna się refren, dobierają się w pary i tańczą w kółeczkach. 

 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 25a. 

Widzimy dwa obrazki na tej stronie. Między nimi jest pięć różnic, które należy 

zaznaczyć na dolnym obrazku. 

Drugie polecenie z tej strony dotyczy liczenia monet. Bilet do wesołego 

miasteczka kosztuje 5 złotych. Waszym zadaniem jest tak otoczyć pętlami 

monety, żeby w każdej było 5 złotych. 

 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 25b. 

Zgodnie z poleceniem najpierw proszę o przeczytanie zdań. Następnie proszę 

ołówkiem narysować zdania po śladzie. W ramce niebieskiej proszę  

o narysowanie, jak wygląda wasz tata. Natomiast w ramce obok proszę  

o narysowanie, jakie jest ulubione danie waszego taty. 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 

 



■    A dla chętnych dodatkowe karty pracy i kolorowanki. 

 

       

 



Połącz w pary takie same obrazki i pokoloruj je. 

 


