
Rodzina razem się trzyma-święto mamy 
Poniedziałek  

Przygody mojej rodziny 

 Dziecko wykonuje rysunki postaci swojej rodziny na twardych  karteczkach, a następnie je wycina tak aby mogły powstać kukiełki, można 

dokleić sztywny pasek papieru, patyczek lub rurkę aby było łatwo animować postaci. 

 Układa i przedstawia teatrzyk o przygodach swojej rodziny np pod tytułem „Gdy byłem mały….” 

 

Wtorek  

Moja rodzina 

 Porozmawiajmy  o tym z ilu członów składa się moja rodzina, jakie mają imiona.  

 Dziecko próbuje policzyć sylaby w imionach, wymyślić inne zaczynające się  na podobna sylabę. 

 Rodzic zapisuje ( drukowane duże litery ) niektóre imiona na kratce a dziecko próbuje je odczytać.  

  

 

 

Środa  

Kolorowe szaszłyki ( drugie śniadanie) 

 Dziecko gromadzi owoce, warzywa, pod opieka rodzica nóź i deskę, patyczki do szaszłyków 9 w razie ich braku można zrobić sałatkę) 

 Dziecko wraz z rodzicem kroi owoce w kostki a następnie nakłada je na patyk  

 Tak przygotowana przekąską , drugim śniadaniem , częstujemy się. 

 Sprzątamy, po wykonanym zadaniu 

 Podczas krojenia  Rodzic może opowiedzieć  o: połowie i ćwiartce. Pokazać że dwie polowy to całość i cztery ćwiartki to  też całość.  

 Dziecko przygotowuje tyle talerzyków ilu domowników zaprasza na śniadanie. 

 Dziecko dzieli  owoce równo ( tyle samo ) pomiędzy domowników   

 

Czwartek 

Dobieramy pary 

 Rodzic czyta wiersz „ Pary” E Minczakiewicz 

 

Szklanka na spodeczku, 

przy talerzu łyżka, 

balonik dla Anki, 

 a dla kotka myszka 



 

Korale dla Celi, 

A kwiatki do dzbanka. 

Laleczka dla Zosi, 

A auto dla Janka! 

 

Połącz w pary te przedmioty. 

Pewnie ci się uda! 

Kreskę machnąć na papierze,  

to nie żadne cuda. 

 

 Para to … zabawa skojarzeniowa- dzieci w najbliższym i dalszym  otoczeniu wyszukują par. Liczymy pary rodzica i dziecka, wygrywa 

ten kto ma więcej przykładów. 

Piątek  

Kwiaty dla rodziców 

 Dziecko wraz z rodzicem gromadzi: bibułę lub papier kolorowy, klej, nożyczki, druciki lub patyczki szaszłykowe. 

 Zapraszamy do „ burzy mózgu i z przygotowanych materiałów dziecko i rodzic wykonują kwiaty. 

 „Co nie pasuje”: rodzic układ ciągi czterech słów, dziecko ma odgadnąć które  nie pasuje. 

roża, tulipan, bratki, marchewka 

maki, stokrotki, sowa, konwalie 

szczoteczka, pasta, mydło, róża 

 

Miłej zabawy AS 

  

 


