
Witam Was Drogie przedszkolaki. W tym tygodniu realizować będziemy temat 

związany z Rodziną. Zapraszam Was do wykonania poniższych zadań.  

 

1. 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. 

2. Rozwiąż zagadkę. Rodzic czyta zagadkę i prosi dziecko o podanie 

rozwiązania. 

Razem mieszkamy: ja, mama, tata. 

Mam młodszą siostrę, starszego brata… 

Każdy pamięta o urodzinach, 

bo taka właśnie jest ma... (rodzina) 

3. A teraz zapraszam Was do obejrzenia filmu związanego właśnie z 

rodziną. Słuchajcie uważnie, spróbujcie rozwiązać zadania, które 

przygotowała autorka filmu. 

https://youtu.be/LAKgnWNLMlg 

 

4. Wysłuchaj opowiadania czytanego przez rodzica. Ilustracje do 

opowiadania znajdziesz w  książce (s. 70–71). 

 E. Stadmüller Dzień rodziców. (Przewodnik Metodyczny Olek i Ada, AA+, 

cz.4) 

 

Odświętnie ubrani rodzice siedzieli cichutko na widowni, czekając na 

przedstawienie. 

Tymczasem za kulisami (czyli za szafą) trwały gorączkowe przygotowania do 

występu. 

– Proszę pani – alarmował słoń – odpadła mi trąba! 

– Przywiąże mi pani ogonek? – przymilała się małpka. 

– Oko mi się odkleja! – denerwowała się żabka. 

Gdy wszyscy wreszcie byli gotowi, odezwał się gong (czyli uderzenie w 

patelnię) i na scenę wyskoczyła mama kangurzyca (czyli Magda w brązowym 

dresie z doszytą na brzuchu wielką kieszenią). 

– Mama kangurzyca każdego zachwyca – recytował Bartek, wskazując na 

Magdę. – Ma na brzuchu kieszeń, w niej kangurka niesie – i Magda – hop – 

wyciągnęła z kieszeni małe, pluszowe kangurzątko. 

Zaraz za kangurzycą na scenie pojawiły się dwa słonie – duży (Oskar) i mały 

(Ada). 



– A mój tatuś ukochany z drzewa zrywa mi banany – chwaliła się Ada, 

wachlując się wielkimi szarymi uszami z tekturowych talerzyków. 

– Jedz córeczko moja miła, żebyś szybko mi przytyła – mówił Oskar, dyskretnie 

przytrzymując trąbę z rury do odkurzacza. 

Po słoniach występowały, małpki, żabki, kotki i niedźwiadki. 

Wszyscy czworonożni rodzice czule przemawiali do swych dzieci, a one 

chwaliły się swoimi rodzicami. 

Na koniec Olek, wystrojony w białą koszulę i granatową muchę, wyrecytował: 

Czy dziecko jest tycie, czy też waży tonę, czy ma długie uszy, czy krótki 

ogonek, czy ma futro gładkie, w prążki czy też w łaty, ma cieplutki kącik w 

sercu swego taty. Czy fruwa, czy pływa, czy też pełzać musi, to jest 

najpiękniejsze dla swojej mamusi. Więc dzisiaj wszyściutkie na świecie 

dzieciaki ślą swoim rodzicom słodziutkie buziaki. 

W tym momencie wszyscy razem wyskakiwali na scenę, żeby posłać całuska, 

ukłonić się, a następnie paść w objęcia widowni. 

Wygrała Dominika ze swym tatą, bo rzeczywiście byli najbardziej zgraną i 

zwariowaną parą. 

– Musimy poćwiczyć – przekonywał mamę Olek w drodze do domu. Za rok to 

my wygramy, a jak nie my, to na pewno Ada z tatą. 

 

5.Rozmowa na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

Rodzic zadaje pytania: 

– Co się działo podczas spotkania rodziców w przedszkolu? 

– Jakie postacie występowały w tym przedstawieniu? 

– Kto wchodzi w skład twojej rodziny? 

– Co lubisz robić z mamą? 

– Co lubisz robić z tatą? 

 

6. Wykonaj zadania (karta pracy cz. 2), strony: 48- 49 oraz 50- 51. Zadania 

możesz podzielić na 2 dni. 

 

7. A teraz zaproście rodziców do wspólnej zabawy: 

Zabawa ruchowa: Podróż z mamą. 

Wybieramy się w podróż: 

– rowerami – dziecko leży na dywanie na plecach i naśladują pedałowanie, 

– pociągiem – dziecko ustawia się trzymając za ramiona osobę przed sobą i 

biega po pokoju, 



– kajakami – dziecko wspólnie z rodzicem, siadają jedno za drugim z ugiętymi 

nogami i wykonują ramionami ruch wiosłowania, 

– samolotem – dziecko rozkłada wyprostowane ręce w bok i biega po pokoju, 

– balonem – dziecko ustawia się z rodzicem, wspólnie wykonują ruchy: stają na 

palcach i przykucają. 

 

Zabawa ruchowa Mamo, mamo, ile kroków do domu? W tej zabawie potrzebne 

będą skakanki lub sznurek. Rodzic wyznacza start i metę za pomocą 

skakanek/sznurka.  Dziecko staje na starcie, a rodzic na mecie. Dziecko zadaje 

pytanie: Mamo, mamo, ile kroków do domu? I odmierzają tyle kroków, ile 

zaproponuje rodzic. Kiedy dziecko przejdzie cały wyznaczony dystans następuje 

zamiana ról. W zabawie może uczestniczyć więcej dzieci. Wtedy wygrywa to 

dziecko, które jako pierwsze dojdzie do mety i ono potem pełni rolę rodzica. 

 

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. 

 

8. Dokończ zdania: 

− Lubię moją rodzinę, bo... 

− Z moją rodziną najbardziej lubię... 

− Moja rodzina to... 

− Moi rodzice są kochani, bo... 

− Lubię być w domu, bo... 

− Pomagam rodzicom w... 

 

 

 

Pani Ania 

 



Popraw po śladzie pokoloruj tulipana, a następnie go wytnij.  

 

 


