
25.05.2020 PONIEDZIAŁEK 

Temat: Kocham swoich rodziców. 

 

1. Kochani zaczynamy nowy tydzień       Przywitajmy się wesoło: 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo 

2. „Moja rodzina w albumie”- wypowiedzi swobodne na temat zdjęć:  

Potrzebny nam będzie album z rodzinnymi zdjęciami. Pokazujemy dziecku 

fotografie, zachęcamy dziecko do swobodnych wypowiedzi. 

Pytamy: 

1.Kto jest na zdjęciach, pytamy o członków (mama, tata, babcia...)?  

2.Jak mają na imię osoby ze zdjęć?                                                                                        

3.Pytamy, jak wygląda ktoś na zdjęciu, jaki ma 

humor? 

4.Kto jest najwyższy, najniższy na zdjęciu? 

5.Ile jest osób na zdjęciu?6.Pytamy czy dziecko 

pamięta co się wtedy wydarzyło? 

7.Pytamy o otoczenie ze zdjęcia. 

 

3. Nasi rodzice – słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy. 

Nasi rodzice 

– Uwaga, uwaga! – zawołała pani Paulina. – Mam ważne ogłoszenie. 

Jeż Julek nadstawił uszy z ciekawości. 

– Niedługo – mówiła pani – będzie ważny dzień, święto waszej mamy, a parę 

dni później święto taty. 

– Aha, to mojej mamy i taty też będzie święto – pomyślał Julek. – Trzeba coś 

przygotować, żeby było świątecznie, ale co? 

– Dziś narysujemy piękne laurki – powiedziała pani. 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo


– Jedna dla mamy, a druga dla taty – ucieszyła się Martynka. 

– Najpiękniejsze na świecie! – zawołał Bartek. – Bo najbardziej ze wszystkich 

kocham mamę i tatę! 

– A ja jeszcze kocham swojego braciszka – dodała Martysia  – Chociaż on jest 

jeszcze bardzo malutki, to wszyscy go kochamy. 

– Mama, tata i dzieci to jest rodzina – wyjaśniła pani. – A w rodzinie wszyscy się 

kochają. 

– A babcia i dziadek? – spytał Franio. – Czy to też rodzina? 

– Oczywiście – przytaknęła pani. – To są rodzice waszych rodziców, oni wszyscy 

są waszą rodziną. 

– Rodzice rodziców – zaśmiał się Bartek. – Ale śmiesznie! 

– No tak – stwierdziła Martynka. – Przecież moja mama nie mówi do babci: 

babciu, tylko: mamo. 

– A mój tato powiedział, że jego mama robi lepsze placki z jabłkami niż moja 

mama – opowiadała Asia. 

 – I mama powiedziała, że tata nie zna się na plackach. 

– Placki z jabłkami, pycha – poklepywał się po brzuchu Jarek. 

– Halo, halo – zawołała pani. – Teraz nie rozmawiamy o plackach, tylko 

bierzemy się do rysowania! 

– Strasznie długo będziemy rysowali – narzekał Bartek. – Aż dwie laurki. 

– No, zaczynajcie już, bo nie zdążycie – powiedział Julek. – A ja wam coś 

zaśpiewam. 

Pewnie znacie melodię do takiej piosenki o królu… 

Raz pewien król marzenia snuł, wciąż szukał swej królowej. 

Gdy spotkał już, za rękę wziął, zrobili ślub – i gotowe. 

I zaraz też zechcieli mieć córeczkę i dla niej brata, 

Bo ta królowa i ten król to twoja mama i tata. 



Dzieci podśpiewywały pod nosem melodię i rysowały najpiękniej jak potrafiły. A 

Martynka narysowała rodzicom nawet królewskie korony. To dopiero mama z 

tatą się ucieszą! 

Rozmowa kierowana pytaniami na temat tekstu.: 

– O jakim ważnym dniu powiedziała pani przedszkolakom? 

– Jaki prezent przygotują dzieci dla mamy i taty z okazji ich święta? 

– Co to jest rodzina? 

R. pokazuje obrazek rodziny. Dzieci udzielają odpowiedzi na pytania:  

Kogo przedstawia obrazek? Kto stoi obok mamy / taty? Kto w rodzinie jest 

najwyższy / najniższy?. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich rodzin: Jak 

ma na imię mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek? Co robi w domu mama / 

tata? Co robią wspólnie z rodzicami? Jak bawią się z rodzeństwem?. 

 



4. „Tata mówi, zrób...” – zabawa ruchowa. 

R. wypowiada zdanie: Tata mówi, zrób... (dwa kroki, trzy podskoki, dwa 

klaśnięcia, trzy tupnięcia itp.), a dzieci wykonują jego polecenia. 

 

5. Rodzina – ilustrowanie ruchem treści wiersza Krzysztofa Sąsiadka. 

R. recytuje wiersz, ilustrując jego treść ruchem, i zachęca dzieci do 

naśladowania. 

Rodzina 

 

Ten pierwszy                                                        

– to nasz dziadziu. 

A obok 

– babunia. 

Największy 

– to tatuś. 

A przy nim 

– mamunia. 

A to jest 

– dziecinka mała ! 

Tralala la, la... 

A to – moja rączka cała ! 

Tralala la, la... 

 



6. Dla chętnych dzieci: ,,Lilia wodna” –eksperyment, ćwiczenie oddechowe: 

Materiały                                          

– miseczka 

– woda 

– kartka (szablon kwiatka) 

- kredki 

 

Sposób wykonania: 

Wycinamy kwiat. Kolorujemy dla lepszego efektu. Zginamy jego płatki. 

Układamy na powierzchni wody i czekamy, żeby się otworzył 

 

Tak powstałe kwiatki próbujemy przedmuchać 

 



Do ćwiczeń możemy zaangażować innych członków rodziny, robiąc wyścigi w 

przedmuchiwaniu kwiatków. Można również przedmuchiwać kwiatki przy 

pomocy słomek 

Szablony kwiatków. Wybieramy ten, który dziecku łatwiej będzie wyciąć 

(oczywiście rodzic służy pomocą      ) 

 

 

 

 

DOBREGO DNIA 😉 

 

 

 

 

 


