
PROPOZYCJAZAJĘĆ NA CZWARTEK 28.05.2020 :)

1. Dzień dobry! Na początek przypomnijmy sobie piosenkę o wesołej rodzince ;)

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

1. My rodzinę dobrą mamy,

zawsze razem się trzymamy!

I choć czasem czas nas goni,

My jak palce jednej dłoni!

Ref. Mama, tata, siostra, brat

I ja – to mój mały świat!

Dużo słońca, czasem grad –

To wesoły jest mój świat!

2. Mama zawsze kocha czule,

ja do mamy się przytulę,

w bólu, żalu i rozterce,

bo mam mama wielkie serce!

Ref. Mama, tata, siostra, brat...

3. Z tatą świetne są zabawy,

z nim świat robi się ciekawy!

Tata ma pomysłów wiele,

jest najlepszym przyjacielem!

Ref. Mama, tata, siostra, brat...

4. Gdy napsocę i nabroję,

stoję w kącie, bo się boję!

Tata skarci, pożałuje,

a mamusia pocałuje!



Ref. Mama, tata, siostra, brat...

5. Kiedy nie mam taty, mamy,

wszyscy sobie pomagamy!

I choć sprzątać nie ma komu,

jest wesoło w naszym domu!

Ref. Mama, tata, siostra, brat...

2. Dom to... - zabawa w skojarzenia. Rodzic prosi, by  dziecko dokończyło zdanie „Dom 

to…”. Uprzedza, że wszystkie odpowiedzi są dobre.

3. Podskocz, jeśli usłyszysz głoskę…– zabawa ruchowa. Rodzicwyjaśnia dzieciom, że 

mają podskoczyć, kiedy usłyszą wyraz rozpoczynający się głoską m. Podaje różne słowa.

Gdy słowo nie rozpoczyna się na m, dzieci stoją nieruchomo. Głoski można dowolnie 

zmieniać. 

4. Co słychać w domu? – wysłuchanie wiersza i rozmowa inspirowana jego treścią. 

Co słychać w domu? (Natalia Łasocha)

W niewielkim domu mieszka rodzinka, 

a razem z nią stara, poczciwa psinka. 

Jest jeszcze kotek, ktory wiadomo,

gdy prosi o mleczko, miauczy znajomo. 

W domu jest głośno, to nic dziwnego,

z każdego kąta słychać coś innego. 

Mama tak woła codziennie rano:

„Wstawać już, śpiochy, owsiankę podano!”. 

A jak w fotelu siądzie wygodnie,

to pstryka palcami, nucąc melodie. 

Tata natomiast jest z tego znany,

że młotkiem uderza w rury i w ściany. 

W domu harcuje bliźniakow para.

Chłopczyk – Karolek i dziewczynka – Klara.

Tupią i klaszczą, grają na brzuchach, 



aż wszystko wokoło dudni i stuka. 

A kiedy w nocy cisza zapada, 

to szara myszka po serek się skrada. 

Pytania do utworu:

• Kto mieszka w domu? 

• Jak mają na imię dzieci? 

• Co mowi mama codziennie rano?

• Jakie dźwięki można usłyszeć w domu? 

• Kto, waszym zdaniem, robi najwięcej hałasu?

• A kto najmniej? 

• Kiedy robi się zupełnie cicho?

5. Domowe odgłosy – zabawa ortofoniczna do wiersza. Rodzicu, przeczytaj jeszcze raz 

wiersz a dziecko tym razem niech ilustruje ruchem i odgłosami jego treść.

W niewielkim domu mieszka rodzinka, (robią daszek z rąk nad głową) 

a razem z nią stara, poczciwa psinka. (kucają i wydają odgłos szczekania)

Jest jeszcze kotek, ktory wiadomo,

gdy prosi o mleczko, miauczy znajomo. (naśladują miauczenie)

W domu jest głośno, to nic dziwnego,

z każdego kąta słychać coś innego. (nadstawiają jedno, a następnie drugie ucho)

Mama tak woła codziennie rano:

„Wstawać już, śpiochy, owsiankę podano!”. (powtarzają całą frazę bardzo głośno)

A jak w fotelu siądzie wygodnie,

to pstryka palcami, nucąc melodie. (nucą dowolną melodię)

Tata natomiast jest z tego znany,

że młotkiem uderza w rury i w ściany. (uderzają pięścią o podłogę, mówiąć: stuk!)

W domu harcuje bliźniakow para.

Chłopczyk – Karolek i dziewczynka – Klara.

Tupią i klaszczą, grają na brzuchach, (tupią, klaszczą i klepią dłońmi brzuch)

aż wszystko wokoło dudni i stuka. (obracają się wokoł własnej osi, mówiąć: du, du, du)

A kiedy w nocy cisza zapada, (zatrzynuja się i przykładają palec do ust)

to szara myszka po serek się skrada. (chodzą po pokoju na palcach i mówią cicho: pi, pi, pi)



6. Wesoła rodzinka – wykonanie portretu rodziny. Techniką pracy jest dowolna. Można 

malować farbami, rysować kredkami, wyklejać plasteliną czy bibułą. Ważne, aby na 

portrecie znalazła się Wasza Rodzinka! Warto pamiętać o szczegółach, jeśli tata nosi 

okulary- namaluj je! Jeśli mama ma piękne kolczyki – warto je również narysować :) Do 

dzieła!

Poniżej zamieszczam kilka propozycji prac na temat rodzinnego portretu :)




