
Grupa III 

Kocham moją mamę i mojego tatę 

 Poznanie prawdy o miłości rodzicielskiej 

 Kształtowanie postawy miłości i szacunku wobec naszych rodziców.  

Dziecko:  

– wie, że rodzicom należy się miłość i szacunek. 

– potrafi wyrazić własnymi słowami miłość do rodziców,  

– potrafi wykonać portret swoich rodziców .  

 – wyraża postawę wdzięczności i miłości względem rodziców.  

Kochane dzieci, podczas ostatniego naszego spotkania mówiłem wam o tym, że Maryja jest 

Matką Jezusa. Maryja jest także Matką każdego z nas. Dzięki mamom, które nas urodziły, 

jesteśmy na świecie. To one troszczą się o nas każdego dnia. Czasem, zwłaszcza gdy 

chorujemy, czuwają przy nas nawet w nocy.  

Opowiadanie 

 Dziękuję Ci, Boże, za mamę  

Julka bardzo kocha swoją mamę. Uwielbia spędzać z nią wolny czas. W sobotę Julkę 

obudziło słońce. Gdy tylko dziewczynka otworzyła oczy, zobaczyła mamę. – Dzień dobry, 

córeczko – powiedziała z uśmiechem mama. – Mamo, czy nie spóźnimy się do przedszkola? 

– zawołała Julka. – Spokojnie, dzisiaj jest sobota. Ten dzień spędzamy w domu. Dziewczynka 

szybko wstała, umyła się i zaczęła jeść przygotowane przez mamę śniadanie. Julka bardzo 

lubi rozmawiać z mamą podczas śniadania i także tym razem opowiadały sobie różne ciekawe 

rzeczy. Na koniec mama powiedziała: – Córciu, ubierz się i pójdziemy po zakupy. Trzeba 

wiele rzeczy kupić, żeby przygotować obiad dla całej rodziny. Julka pomogła mamie nieść 

zakupy do domu. Gdy skończyły je rozpakowywać, zabrały się za przygotowanie obiadu i 

ciasta na niedzielę. Mama gotowała obiad, a Julka pomagała jej, podając wszystkie potrzebne 

rzeczy. Po przygotowaniu posiłku zabrały się za sprzątanie. Julka układała swoje zabawki, a 

mama odkurzała, myła i wycierała meble. Po południu bawiły się razem, układały puzzle i 

kolorowały. Wieczorem podczas modlitwy Julka pomyślała: „Dziękuję Ci, Boże, za mamę. 

Ona ma tak dużo obowiązków. Cały dzień dba o to, abyśmy mieli czysty dom, pyszne 

jedzenie. Dziękuję Ci też, że bawi się ze mną i czyta mi bajki na dobranoc. Daj mojej mamie 

dużo sił”.  

Rozmowa na temat opowiadania 

– Który dzień tygodnia Julka spędziła razem z mamą? 

 – Co robiły razem? 

 – Za kogo Julka podziękowała podczas modlitwy?  

Piosenka  „Mama Królowa” Arki Noego. https://www.youtube.com/watch?v=LSnpQYW_44I 

Można włączyć tylko refren i nauczyć go dzieci. Mama czuwa, Mama wie, Czego każde 

dziecko chce. Mama kocha, Mama wie najlepiej, Czego mi brakuje, Czego potrzebuję, Mama 

kocha, Mama wie najlepiej. Niepotrzebne Mamie Brylanty, złoto i korona, Ona piękna jest 

bez tego I Błogosławiona. Można Ciebie namalować, Można o Tobie śpiewać, Bo Ty jesteś 

najpiękniejsza, Bo Ty jesteś Królową Nieba. 

Zagadka K. zadaje dzieciom zagadkę: 

ONA KOCHA, W SERCU CZUJE,  

CZEGO DZIECKO POTRZEBUJE. 

MOŻESZ JEJ COŚ NARYSOWAĆ,  

I Z MIŁOŚCI POCAŁOWAĆ. (MAMA) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LSnpQYW_44I


Opowiadanie 2  

Dzień z tatą  

Kacper uwielbia grać z tatą w piłkę nożną. W sobotę, gdy jest ładna pogoda, idą na boisko i 

razem z innymi dziećmi i rodzicami rozgrywają mecz. W tę sobotę padał deszcz i gra w piłkę 

była niemożliwa. Tata powiedział: – Kacperku idę do garażu, zrobię skrzynkę na narzędzia. 

– Tato, czy mogę ci pomóc? – zapytał chłopiec. – Oczywiście! Przyda mi się taki pomocnik. 

Kacper podawał tacie wszystkie potrzebne narzędzia. Starał się, żeby tata był zadowolony z 

jego pomocy. Po kilku godzinach piękna drewniana skrzynka była gotowa. – Synku, dziękuję 

ci za pomoc. Po tej ciężkiej pracy należy nam się odpoczynek. Gdy wchodzili do domu, 

poczuli wspaniały zapach. – Tato, mama chyba piecze ciasto z jabłkami! – zawołał Kacper. 

– Też czuję ten zapach i aż mi zaburczało w brzuchu – powiedział tata, uśmiechając się. 

Umyli szybko ręce i zasiedli do stołu. Mama ukroiła każdemu duży kawałek szarlotki i 

podając ciasto, zapytała: – Czy skrzynka gotowa? – O tak, miałem dobrego pomocnika, więc 

szybko poszło – powiedział tata. Wieczorem Kacper postanowił, że narysuje rysunek o dniu 

spędzony z tatą. Gdy skończył, podarował go tacie. Prezent tak mu się spodobał, że tato 

powiesił go nad swoim biurkiem. 

Rozmowa na temat opowiadania. 

– Jaka jest ulubiona zabawa Kacpra z tatą? 

 – Co razem robili w sobotnie popołudnie? 

 – Czy tata cieszył się z pomocy syna?  

– Jak Kacper podziękował tacie za piękny dzień? 

Nauka piosenki „Tato” z repertuaru Arki Noego. 
https://www.youtube.com/watch?v=Xb6rOPW2Nno 

Ref. Nie boję się, gdy ciemno jest, / Ojciec za rękę prowadzi mnie. /x2  

Dziękuję ci, Tato, za wszystko, co robisz,  

Że bawisz się ze mną, na rękach mnie nosisz.  

Dziękuję ci, Tato, i wiem to na pewno,  

Przez cały dzień czuwasz nade mną.  

Ref. Czasem się martwię, czegoś nie umiem,  

Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz.  

Śmieję się głośno, kiedy żartujesz,  

Bardzo cię kocham i potrzebuję.  

Ref. Nasz Ojciec mieszka w niebie.  

Kocha mnie i ciebie.  

On nas kocha, kocha mnie i ciebie.  

Sanki są w zimie, rower jest w lato.  

Mama to nie jest to samo co Tato.  

 Zagadka: GDY POMAGAM DZIELNIE, 

  CHOĆ MAM CZTERY LATA, 

  CIESZY SIĘ OGROMNIE  

MÓJ KOCHANY… (TATA)  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xb6rOPW2Nno

