
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA PONIEDZIAŁEK 25.05.2020 :)

1. Na początku proponujemy trochę gimnastyki z Pipi Pończoszką :)

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=m2WsGrvCx_w

2. Rozwiąż zagadkę:

Jak razem się nazywa:

babcia i prababcia siwa,

dziadek szpakowaty i dzieci

– obok mamy i taty? 

 (RODZINA)

3. Rodzinna fotografia – zabawa z fotografią. Proszę, odszukajcie w swich albumach 

zdjecie swojej rodziny. Będzie potrzebne do tej zabwy.

Kiedy już mamy przed sobą fotografię rodziny, rodzic zadaje dziecku pytanie:

• Jakie osoby są na zdjęciu?

• Kim jesteś dla mamy? (dzieckiem)

• Kim jesteś dla dziadka ? (wnuczkiem/wnuczką)

• Co najbardziej lubi robić twoja mama, tata ?

• Czym najchętniej bawi się twoja siostra,brat? 

4. Posłuchaj piosenki Moja wesoła rodzinka. Rodzic zachęca dziecko do wysłuchania 

piosenki i policzenia, ile razy występuje w niej słowo mama. Omawia z dziećmi treść 

każdej zwrotki, dzieci opowiadają o wskazanych członkach swoich rodzin. Następnie 

Rodzic prosi dzieci o powtarzanie treści piosenki wers po wersie. Podczas powtarzania 

treści dzieci proponuje gest, który ułatwi rytmiczne odtwarzanie wiersza np. tupanie, 

klaskanie, dotykanie podłogi palcem itp.

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

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4


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...

5. Imiona w mojej rodzinie- zabawa z piłką (może być maskotka lub coś, czym można 

rzucać). Rodzic trzyma piłkę w rękach i wypowiada nazwę wybranego członka rodziny 

(np. babcia) i rzuca piłkę do dziecka. Dziecko podaje imię babci, a następnie dzieli imię 

na głoski i odrzuca piłkę do rodzica. Rodzic wybiera kolejnego członka rodziny, może 

również  wywołać zwierzęta domowe :) Zabawę należy powtórzyć 5 razy, aby dziecko 

poćwiczyło prawidłowe głoskowanie.

6. Zachęcamy do samodzielnego czytania :) W razie problemów tekst może czytać 

rodzic, dziecko uważnie śledzi tekst i odczytuje obrazki.



7. Praca z książką, cz. 4, str. 27a i 27b :)


