
Propozycje działań edukacyjnych na 25.05 – 29.05.2020  

  

„Moja rodzina”  

  

1. Można dziecku przedstawić fotografię rodzinną – dziecko nazywa członków rodziny.  

2. Zagadka o rodzinie: To z nimi mieszkamy, bardzo ich kochamy.  

Często są zmęczeni, więc 

im pomagamy.  

3. Wiersz „Dom” J. K. Węgrzyna – w kręgu słuchanie wiersza Dom to jest takie miejsce na 

ziemi o czym się możesz przekonad, gdzie wiedzie każda z twoich ścieżek w matki szerokie 

ramiona.  

Dom to spracowana dłoo ojca, 

którą ci kładzie na ramiona, by ci 

powiedzied „źle”, „dobrze” 

kiedy cię chce przekonad.  

To dni samotne gdy cię nie ma.  

Długie rodziców rozmowy. 

To ich codzienna troska, abyś 

był mądry i zdrowy.  

4. „Dom to....” – skojarzenia: w kręgu, kolejno, wypowiedzi uczestników.  

5. „Rodzina” – nauka wiersza.  

Dom to przede wszystkim rodzina, a więc uczymy się krótkiego wierszyka o rodzinie 

wykorzystując palce dłoni: Ten pierwszy to Dziadziuś, (kciuk) tuż obok Babunia. 

(wskazujący)  

Największy to Tatuś, (środkowy) a 

przy nim mamusia. (serdeczny)  

A to ja dziecina mała, (mały) i 

to jest rodzinka,  

moja ręka cała.  



6. Dziecko przelicza członków rodziny występujących w wierszu przy użyciu palców 

własnej dłoni lub patyczki drewniane (liczenie w zakresie dostępnym dziecku). Następnie 

dziecko przelicza członków swojej rodziny z zastosowaniem tej samej metody.  

7. Zabawa muzyczno – ruchowa „Paluszek” https://www.youtube.com/watch?v=ZIeTp-

kVGE0  

8. Zagadki słuchowe – dźwięki domu https://www.youtube.com/watch?v=CgH0us9plYo  

9. Prezentacja krótkiego filmiku wraz z zadaniami o rodzinie:  

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

10. Piosenka „O rodzinie” https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0  

11. Propozycje  prac plastycznych:  

• https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/440-moja-rodzina  

• https://pl.pinterest.com/search/pins/?q=rodzina%20karty%20pracy&rs=typed&term_meta 

[]=rodzina%7Ctyped&term_meta[]=karty%7Ctyped&term_meta[]=pracy%7Ctyped  

• https://pl.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=rodzina%20praca%20plastyczna%2 

0przedszkole&eq=rodzina%20praca&etslf=4904&term_meta[]=rodzina%7Cautocomplete 

%7C1&term_meta[]=praca%7Cautocomplete%7C1&term_meta[]=plastyczna%7Cautoco 

mplete%7C1&term_meta[]=przedszkole%7Cautocomplete%7C1  

• Można również wspólnie z całą rodziną stworzyć drzewo genealogiczne angażując  

 w wykonanie dziecko i opowiadając o poszczególnych członkach rodziny.  

  

Życzymy udanej zabawy z CAŁĄ RODZINA   
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