
29.05.2020 PIĄTEK 

 

Temat: Rodzinka 

 

1.       Przywitajmy się wesoło: 

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

2.,,Zabawy z kocem”– gimnastyka: 

„Kwiaty do wazonu”. Dzieci poruszają się swobodnie po pokoju w takt muzyki i 

naśladują zbieranie kwiatów. Na przerwę w muzyce wracają do wazonu – na 

umownie wyznaczone miejsce w pokoju – koc. 

Muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4 

,,Przeciąganie” – za jeden koniec koca trzyma dziecko, za drugi koniec rodzic. 

Próbujemy przeciągać się nawzajem.  

,,Naleśnik” –dziecko kładzie się na kocu, zawijamy dziecko w koc. 

,,Wio koniku! ” –Dziecko siada na kocu, a rodzic ciągnie go. 

,,Hamak” –dziecko kładzie się na kocu, a rodzice stoją po obu stronach koca i 

huśtają dziecko. 

 

3. ,,Rodzina” –opowiadanie logopedyczne: 

Czytamy opowiadanie wraz z dzieckiem, wskazując mu obrazek, który powinno 

odszyfrować. 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4


 

 

4. ,,Rodzinne różności”- edukacyjne gry interaktywne: 

Zapraszam  do  odwiedzenia  strony,  na  której  dziecko  będzie  mogło 

poćwiczyć swoją: spostrzegawczość wzrokową, analizę i syntezę wzrokową, czy 

pamięć. 

PUZZLE: https://view.genial.ly/5ec02a6e32a04c0d96b72bf8 

ĆWICZYMY SPOSTRZEGAWCZOŚĆ: 

https://view.genial.ly/5ebe4a974a81770d9df4d3f7 

DOM RODZINNY: https://view.genial.ly/5ec2e7d02106c10d16831990 

https://view.genial.ly/5ec02a6e32a04c0d96b72bf8
https://view.genial.ly/5ebe4a974a81770d9df4d3f7
https://view.genial.ly/5ec2e7d02106c10d16831990


5. „Sałatka owocowa” – zajęcia kulinarne. Zapraszamy do przygotowania 

wspólnie sałatki owocowej. Sałatka owocowa to świetny pomysł na deser. Nie 

tylko szybko ją wykonasz, ale również będzie bardzo elegancko prezentowała 

się na stole. Dobra na małe przyjęcie rodzinne. Dzieci będą ją uwielbiały. 

Składniki: 

•jabłka, pomarańcze, mandarynki, banany, kiwi (ilość zależna od tego, dla ilu 

osób ma być  przeznaczona,  niczego  nie  można  zepsuć,  więc  spokojnie 

możecie eksperymentować). Jeśli jesteście miłośnikami innych owoców np. 

truskawek, można również kilka dodać. 

•duży jogurt naturalny 

•czekolada mleczna, ewentualnie wafelek czekoladowy 

Owoce  obrać  ze  skórki  i  pokroić  w  grubszą  kostkę.  Czekoladę  zetrzeć  na  

grubej  tarce (pokruszyć wafelka). Jogurt naturalny przelać do większej 

miseczki. Dodać banana lub 2 (w zależności jak bardzo słodką chcecie mieć 

sałatkę) i wszystko dokładnie wydusić widelcem, aż do powstania bananowego 

jogurtu. Do miski wrzucić resztę owoców i delikatnie wymieszać. 

                   

 



Podanie: 

Sałatkę można podawać w wysokich szklankach lub salaterkach, nakładając ją 

warstwowo –sałatka, trochę tartej czekolady, sałatka itd. Dobrze smakuje 

także, jako dodatek do lodów –na talerzu umieszcza się kulki lodów, obok 

sałatkę owocową i to wszystko posypuje wiórkami czekoladowymi.  

 

                     Życzymy smacznego i słonecznego weekendu       


