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1.Zabawa dydaktyczna Wielka przedszkolna rodzina.  
Pomoce: duże serce wycięte z białego brystolu, małe serca wycięte z papieru, klej.  
Opis: dzieci wymieniają członków rodziny. Liczą, ile osób jest w rodzinie każdego dziecka i 
naklejają na dużej sylwecie serca odpowiednią liczbę małych serduszek. Zdobią serca 
 
2. Czytanie globalne wyrazów Mama, Tata.  
Pomoce: wyrazy dla każdego dziecka do globalnego czytania: mama, tata, druciki kreatywne 
lub sznureczki, patyczki, wałeczki plasteliny.  
Opis: dzieci siedzą w kręgu i układają przed sobą wyrazy do czytania. Rodzic demonstruje je 
w widocznym miejscu i głośno czyta. Dzieci dzielą wyrazy rytmicznie (na sylaby) z 
wyklaskiwaniem. Wodzą palcem po każdej literze, układają kształty z kreatywnych drucików 
lub patyczków. Wyklejają litery cienkimi wałeczkami plasteliny.  
 
3. Moja rodzina  
Pomoce: brystol, szary papieru lub jakiś karton o dużych rozmiarach, kredki.  
Opis: dzieci kładą się na brystol rodzic odrysowują kontury ciała dziecka, razem kończą 
postać o takie elementy jak oczy, nos, uszy itp., następnie odwracamy brystol na drugą 
stronę i dziecko odrysowuje rodzica, także razem kończą postać:  
 
4. Zabawa językowa Kiermasz imion.  
Pomoce: kartka papieru, pisak typu marker 
Opis: rodzic na kartce wypisuje 15 imion różnych osób z rodziny, w tym powtarza 2 imiona 3 
razy – imiona są rozproszone na kartce, zadaniem dziecka jest znaleźć te same imiona i 
otoczyć pętlą.  
 
5. Zabawa grupowa Podróż z mamą.  
Opis: Mama zaprasza na wyprawę:  
– rowerami – dziecko leży na dywanie na plecach i naśladuje pedałowanie,  
– pociągiem – dziecko siada przed mamą, która trzyma dziecko za ramiona i przesuwają się 
na pupie do przodu w parze 
– kajakami – dziecko siada z mamą jedno za drugim z ugiętymi nogami i wykonują ramionami 
ruch wiosłowania,  
– samolotem – dziecko rozkłada wyprostowane ręce w bok i biega po pokoju,  
 
6. Zabawa z mamą lub tatą rozwijająca zmysł dotyku: 
https://www.facebook.com/JWGAMES777/videos/582930369007234 (narysuj to co ja) 
 
7. Gimnastyka dla smyka  
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 
 
Proponowane karty pracy poniżej  
 
 

https://www.facebook.com/JWGAMES777/videos/582930369007234
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8


 
 

 
 
 



 
 
 
 



 


