
Data: 25.05.2020 

Temat: Moja rodzina 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

• Wypowiada się o czynnościach wykonywanych przez mamę w oparciu o 

oglądane książki 

• Wykonują czynności odpowiednie do hasła  

• Wypowiada się na temat opowiadania 

• Za pomocą gestów i mimiki naśladuje czynności wykonywane przez 

rodziców 

• Samodzielnie zakłada buty 

• Wymienia bohaterów i przygody jakie ich spotkały 

• Przyczepia spinacze do prania do sznurka  

• Rzuca i łapię piłkę 

• Odgaduje w jakiej części domu znajduje się jego mama 

• Buduje wysoką i niską wieże z klocków 

 

1. Oglądanie książek o mamie, jej opiece nad dziećmi, domowych 

obowiązkach, spędzaniu wolnego czasu itp.) 

2. „Mała i duża gwiazdka” zabawa orientacyjno- porządkowa 

Dziecko wolno chodzi po pokoju. Na hasło „mała gwiazdka” kręci się 

dokoła własnej osi. Na hasło „duża gwiazdka” podskakuje. Zabawę 

powtarzamy 2 razy. 

3. „Rodzina „ słuchanie opowiadania A. Surowiecz- rozmowa na temat 

utworu 

W pewnym domu rodzice mieszkają, którzy małego synka i malutką 

córeczkę mają. Mama jest dumna ze swoich dzieci, tatuś zaś dzieciom 



przykładem świeci. Cieszy się dziadek, że ma już wnuki, cieszy się 

babcia, że wnuczkę ma. Dziadek i babcia wnuki kochają i prezentami je 

rozpieszczają. Dziadek książeczki ciągle kupuje, babcia zaś smaczne 

obiadki gotuje.  

Pytania 

• Wymień członków rodziny występujących w opowiadaniu. (tata, 

mama, babcia, dziadek, syn, córka) 

• Kto mieszka z rodzicami w domu? (syn, córka) 

• Kto rozpieszcza dzieci najbardziej? 

• Jak babcia z dziadkiem rozpieszczają wnuczęta? 

4. „Pokaż co mama z tatą robią w domu” zabawa pantomimiczna 

Dziecko ma za zadanie pokazać czynności wykonywane przez mamę i 

tatę w domu. Natomiast zadaniem rodzica będzie lub rodzeństwa będzie 

odgadnięcie kogo naśladuje dziecko.  

5. „Jestem samodzielny”- ćwiczenia w samodzielnym zakładaniem 

obuwia. 

Pamiętamy o samodzielnym zakładaniu i zdejmowaniu obuwia przed 

wyjściem na spacer.  

6. „Popołudnie z książką” czytanie bajki wybranej przez dzieci. 

Poproś jednego z rodzica o przeczytanie dowolnej książki. Natomiast 

twoim zadaniem będzie narysowanie co zapamiętałeś z przeczytanej 

książki.  

 

 



7. „Pranie” zabawa manualna 

Przygotuj kawałek sznurka, może być sznurowadło i spinacze do prania. 

Również możesz wykorzystać suszarkę do  prania. Na sznurku 

przyczepiaj spinacze w pewnym odstępie od siebie.  

8. „Proszę dziękuję”- zabawa rzutna 

Dziecko staje w pewnej odległości od rodzica. Gdy rzuca piłkę mówi 

proszę, natomiast jak łapie to mówi dziękuję.  

 

9. „Gdzie jest moja mama?” zabawa słuchowa 

Dziecko siedzi w pokoju, natomiast mama udaje się do dowolnego 

pomieszczenia w domu i woła . Zadaniem dziecka będzie odgadnąć, w 

której części domu znajduje się mama.  

10. „Niska-wysoka” zabawa konstrukcyjna  z wykorzystaniem 

dostępnych klocków. 

Z dostępnych klocków w domu dziecko buduje wieżę niską i wysoką.  

 

 

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi zabawami z dziećmi oraz pracami 

plastycznymi. Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub 

wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na adres bratkip5@wp.pl . Wszystkie Wasze 

prace będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola 

Życzymy miłej zabawy.  
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