
Witam Was drogie przedszkolaki. W tym tygodniu realizować będziemy temat związany z Rodziną. 

Zapraszam Was do wykonania poniższych zadań. 

1. Posłuchaj piosenki pt. "Moja rodzina": 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=OpRTsApxNX0&feature=emb_title  

2. Rodzic zadaje dziecku pytania do wysłuchanej piosenki: 

- o czym był utwór? 

- co to znaczy "rodzina"? 

- z ilu osób składa się twoja rodzina? 

- jakie imiona noszą twoi rodzice, rodzeństwo, dziadkowie? 

3. Wspólnie z rodzicami pogadaj zdjęcia i albumy rodzinne omawiając miejsca i sytuacje, w 

których zostały one zrobione. Dziecko wymienia imiona swoich bliskich. Mówi, kto 

wchodzi w skład najbliższej rodziny. 

4. Wspólnie z rodzicem powiedz wierszyk, pokazując go na palcach: 

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. 

 

5. Wysłuchaj wiersza czytanego przez rodzica: 

Mama tata- dwie połówki autor nieznany  

Tata w piłkę ze mną gra 

Mama sto pomysłów ma 

Tata rower zreperuje 

Mama siniak pocałuje 

Tata zimą ciągnie sanki 

Mama z kwiatów plecie wianki 

Mama, tata - mądre główki 

Są jak jabłka dwie połówki 

Co za jabłko - mówię wam 

Jaki skarb ja w domu mam! 

  

Pytania: Co robi tata w wierszu? Co robi mama w wierszu? O jakim skarbie mowa w wierszu?. 

 

6. 26 maja obchodzić będziemy Dzień Mamy, natomiast 23 czerwca obchodzimy Dzień Taty. 

Czego chciałbyś/abyś życzyć swoim rodzicom z okazji ich święta?. 

      7. Dokończ zdania:   Lubię moją rodzinę, bo... 

- Z moją rodziną najbardziej lubię... 

-  Moja rodzina to... 



      8.  W swojej karcie pracy z pomocą rodzica, wykonaj zadania ze str. 17. 

9. A teraz zaproście rodziców do wspólnej zabawy: 

Zabawa dydaktyczna Czego brakuje? Potrzebne będą zabawki np. miś, lalka, samochód, klocek. 

Dziecko wraz z rodzicem siedzi na dywanie. Rodzic rozkłada zabawki przed dzieckiem prosi, aby 

je zapamiętało, dziecko zamyka oczy. Rodzic chowa jeden z przedmiotów. Po otworzeniu oczu, 

dziecko odgaduje czego brakuje. Modyfikując tą zabawę można także zamieć miejscami dane 

zabawki, zadaniem dziecka będzie wskazanie, która z zabawek zmieniła miejsce. 

Odklejanie od podłogi - Rodzic leży przyklejony do podłogi, dziecko stara się go oderwać - zmiana 

ról. 

 

Co robi mama? Co robi tata? Zabawa pantomimiczna – za pomocą ruchów i gestów rodzic 

prezentuje czynności/obowiązki najczęściej wykonywane w domu (przez mamę albo tatę), (np. 

podlewanie kwiatów, mycie naczyń, wieszanie prania, gotowanie obiadu, mycie podłogi). Dziecko 

odgaduje, co to za czynność, a następnie wspólnie naśladuje wykonywanie tej czynności. 

 

Rodzic wykonuje na plecach dziecka Masażyk. 

 

Szliśmy razem na wycieczkę, 

(otwartą dłonią uciskanie pleców) 

z tyłu na plecach mieliśmy teczkę. 

(rysowanie prostokąta na plecach) 

Na niebie świeciło słoneczko, 

(zataczanie niewielkich kół na ramionach) 

a myśmy biegali w kółeczko. 

(rysowanie kół na łopatkach) 

Długą linę mama z tatą trzymali 

(rysowanie wężyka wzdłuż kręgosłupa) 

i wesoło na boki się kiwali. 

(kiwanie głową osoby siedzącej przed nami) 

Wolno szliśmy, szurając nogami 

(otwartą dłonią uciskanie pleców, a następnie 

głaskanie w dół i górę wzdłuż kręgosłupa) 

a mama skakała wesoło za nami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Ania 

 



Przyjrzyj się obrazkom, odpowiedz co dzieje się na każdym z nich.  

    A jak ty spędzasz czas wolny ze swoją rodziną? . 

 

 



Narysuj lub namaluj swoją rodzinę. 
 


