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37 Tydzień 
 

Moi rodzice  
i jak  
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XXXVII. TEMAT TYGODNIA: MOI RODZICE I JA 
 
Dzień tygodnia: 1 
Temat: Kocham moich rodziców 
List od dziadka Stasia 
 
Kochane dzieci! 
Znam waszych rodziców. Bardzo ich wszystkich lubię i cenię jednak martwi mnie ich codzienna 
ciężka praca. Bardzo chętnie pomógłbym im, ale jestem już coraz starszy i słabszy. Dlatego też 
mam pewien pomysł – to Wy możecie wykonać pewne prace w domu, aby waszym rodzicom 
było lżej. Proponuję, abyście wykonali taką pomocną rączkę, która będzie przypominała wam o 
Waszych obowiązkach domowych. Myślę, że mój pomysł Wam się spodoba i pomożecie swoim 
rodzicom.  
Dziadek Staś  
 
Wiersz Mama  J. Suchaczewska 
 
- Mamo, zapnij mi guziki! 
- Mamo, wciągnij mi buciki! 
- Mamo, zawiąż sznurowadło! 
- Mamo, podnieś, bo coś spadło! 
- Mamo, przynieś mi łyżeczkę! 
- Mamo, popraw poduszeczkę! 
We dnie, w nocy, wieczór, rano, 
Ciągle tylko – Pomóż mamo! 
Za to beczeć umie sam. 
- Znasz takiego? 
- Bo ja znam. 
 
Dzień tygodnia: 2 
Temat: Zawody naszych rodziców 
Wiersz Zawody B. Forma 
 
Różne są zawody: 
ekspedientka, lekarz, 
listonosz, fryzjer, 
sekretarka, piekarz. 
 
Mama jest śpiewaczką, 
a tato pilotem - 
wiezie pasażerów 
szybkim samolotem. 
 
Babcia jest krawcową, 
a strażakiem dziadek, 
karetką pogotowia 
jeździ wujek Tadek. 
 
A kim ja zostanę? 
Kierowcą rajdowym, 
spikerem, piekarzem 
lub posterunkowym. 
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Zagadki do Gry dydaktycznej Poznajemy zawody 
 
Choć to nie rolnik, lecz rolę ma. 
często w teatrze lub w filmie gra. 
(aktor) 
 
Wśród świateł jaskrawych pracuje, 
By potem efekty swej pracy w ciemności wydobyć 
I na białych kartach kolory rozłożyć. 
A potem możecie w niejednej gazecie 
Podziwiać ujęcia w jego pięknych zdjęciach.                               
 (fotograf) 
 
Jak się nazywa taki lekarz 
Którego pacjent głośno szczeka? 
 (weterynarz) 
 
Za ladą sklepową. Sprzeda to i owo 
 (sprzedawca) 
 
Kto pracuje w hełmie. Pnie się po drabinie 
Kiedy syczy ogień. I gdy woda płynie? 
 (strażak) 
 
Nie jest kotem, a bez strachu. Chodzi po każdym dachu.  
Brudne ręce ma i twarz. Ty go też zapewne znasz 
 (kominiarz) 
 
Kto tnie materiał, aby z części małych 
Zrobić całą bluzkę lub garnitur cały 
(krawiec) 
 
Kto na skrzyżowaniu bez obawy staje 
Bo ręką zatrzyma auta i tramwaje? 
 (policjant) 
Dzień tygodnia: 4 
Temat: Bawimy się z rodzicami 
Piosenka Familijny blues (m. i sł. T. Gummesson, polski tekst A. Bernat) 
 
Śpiewajmy razem nasz dziecięcy blues, 
Śpiewajmy wszyscy nasz dziecięcy blues, 
Śpiewając będziesz rósł i tańcząc będziesz rósł.  
Śpiewajmy wszyscy razem klaszcząc w rytmie 
I niech nas będzie więcej i choćby sto tysięcy 
Śpiewajmy, śpiewajmy blues, blues. 
 
Śpiewajmy razem naszej mamie blues, 
Śpiewajmy wszyscy naszej mamie blues, 
Bo mama kocha nas, ma dla nas zawsze czas. 
Śpiewajmy wszyscy razem klaszcząc w rytmie 
I niech nas będzie więcej i choćby sto tysięcy 
Śpiewajmy, śpiewajmy blues, blues. 



 
 

Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Śpiewajmy razem i dla taty bluesa, 
Śpiewajmy wszyscy i dla taty blues, 
Bo tata wszystko wie, pracuje całe dnie. 
Śpiewajmy wszyscy razem klaszcząc w rytmie 
I niech nas będzie więcej i choćby sto tysięcy 
Śpiewajmy, śpiewajmy blues, blues. 
Śpiewajmy razem naszej siostrze blues, 
Śpiewajmy wszyscy naszej siostrze blues, 
Bo blues jest na jej gust, ma z blusa piątkę plus. 
Śpiewajmy wszyscy razem klaszcząc w rytmie 
I niech nas będzie więcej i choćby sto tysięcy 
Śpiewajmy, śpiewajmy blues, blues. 
 
Śpiewajmy razem i dla brata blues, 
Śpiewajmy wszyscy i dla brata blues, 
Bo brat ma styl i szyk, i silny jest jak nikt. 
Śpiewajmy wszyscy razem klaszcząc w rytmie 
I niech nas będzie więcej i choćby sto tysięcy 
Śpiewajmy, śpiewajmy blues, blues. 
 
Dzień tygodnia: 5 
Temat: Jesteśmy dziećmi i też mamy swoje prawa 
Historyjka opowiadana przez pacynkę Kasię 
 
Zapraszam Was Jest do pewnej krainy, w której kiedyś było bardzo wesoło , wszyscy zgodnie 
bawili się, każdy mógł włączyć się do zabawy. Do niedawna można było się  tu bezpiecznie 
bawi , aż któregoś dnia na Wyspę przypłynął chłopiec o imieniu Alex. Postanowił, że dzieci  
które nie są podobnego niego – mają inny kolor skóry, inny kolor włosów, nie mogą bawić się z 
innymi.  Alex to bardzo duży i silny chłopiec, często krzyczy na inne dzieci które się go boją i 
słuchają. Na placu zabaw co dzień jest mniej dzieci, bo Alex nie pozwala im się bawi. 
Co można zrobić, żeby pomóc tym dzieciom ? 
 
 
Wiersz O prawach dziecka Marcina Brykczyńskiego 
 
        Niech się wreszcie każdy dowie  
        I rozpowie w świecie całym, 
        Że dziecko to także człowiek, 
        Tyle, że jeszcze mały. 
Dlatego ludzie uczeni, 
Którym za to należą się brawa, 
Chcąc wielu dzieci los zmienić, 
Spisali dla was mądre prawa. 
Więc je na co dzień i od święta, 
Spróbujcie dobrze zapamiętać. 
        Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, 
        A szczególnie do robienia czegoś niedobrego. 
        Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 
        I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.       
  Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać, 
        I każdego mogę na ratunek wzywać. 
Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami, 
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Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami. 
        Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 
        Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 
Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa 
A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa. 
        Tak się tu w wierszu poukładały, 
        Prawa dla dzieci na całym świecie, 
        Byście w potrzebie z nich korzystały 
        Najlepiej jak umiecie. 
 
 

 
 
 

Prawa dzieci 
 

Pomagamy dzieciom, którym ktoś 
dokucza. 
Prosimy o pomoc dorosłych, gdy ktoś 
nam robi krzywdę 
Nie bijemy i nie przezywamy innych 
dzieci  
Nie skarżymy, jeśli komuś nie dzieje się 
krzywda  
Staramy się na siebie nie krzyczeć i 
rozumiemy innych  

 


