
 

                                     GRUPA V      MAJ   TYDZIEŃ     IV  MOJA RODZINA 

 

TEMAT I       HISTORIE RODZINNE 

 

Czy kiedykolwiek próbowaliście sobie wyobrazić, jak wyglądała Wasza rodzina, zanim 

pojawiliście się na świecie? Jeśli nie, zróbcie to teraz. Czy rodzice opowiadali Wam, jak 

oczekiwali na Was, jak to było przed waszym narodzeniem? 

 

 Proponuje wysłuchanie fragmentu tekstu. Tę wypowiedź stworzył tato pewnego chłopca. 

Opowiada on o tym, jak został tatą, jak oczekiwał swojego synka.  „Cześć, tato!”, np.: 

Grzegorz jest z nami dopiero od pięciu lat, a już wszyscy zdołaliśmy zapomnieć jak było, gdy 

Grzegorza na świecie nie było. Najbardziej wyrobione zdanie na ten temat ma sam Grzegorz. 

Według niego zawsze było tak, jak jest teraz. To znaczy zawsze byłem jego tatusiem. Także wtedy, 

gdy nim jeszcze nie byłem. I zawsze był on, Grzegorz, chociaż nie urodził się jeszcze. 

– Jeśli nie było tak, jak mówię – mówi Grzegorz – czy mogło być inaczej? Przecież wówczas 

naprawdę nic w ogóle nie mogłoby istnieć, zanim ja się urodziłem! 

• Czy podobnie jak Grześ, bohater tego fragmentu, myślicie, że jesteście w waszych rodzinach od 
zawsze? Czy rozmawiacie z rodzicami na temat, jak to było, zanim się urodziliście? 
• Z jakich osób składa się Twoja rodzina? 
• Kto z Was ma rodzeństwo? 
• Kto jest najstarszy, a kto najmłodszy w Twojej rodzinie? 
• Kto jest dla Ciebie najważniejszy spośród Twojej rodziny? 
• Z kim rozmawiasz/bawisz się najchętniej? 
• Kto z Was mieszka razem z dziadkami? 



 

 „Czy znam nazwy członków rodziny?”. 

Mama mojej mamy lub mojego taty, to moja… (babcia) 

Tata mojej mamy lub mojego taty, to mój… (dziadek) 

Siostra mojej mamy lub mojego taty, to moja… (ciocia) 

Brat mojej mamy lub mojego taty, to mój… (wujek) 

Mama mojej babci, to moja… (prababcia) 

Tata mojej babci, to mój… (pradziadek) 

Syn mojej cioci, to mój… (kuzyn) 

Córka mojej cioci, to moja… (kuzynka) 

     Posłuchaj piosenki „Najlepsza drużyna   „     https://www.youtube.com/watch?v=fsI8eGo-7ak 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fsI8eGo-7ak


Przyjrzyjcie się uważnie, czy wszystkie nazwy członków rodziny wystąpiły w zabawie?”. Mogą 

pojawić się określenia obecnie rzadziej używane, np. stryj, wujenka. Rodzic stara się objaśnić każde 

z określeń. Jeśli dzieci nie zauważą, podpowiada, zadając pytania, np. „Kim jesteś dla babci i 

dziadka? A kim jesteś dla mamy i taty?”. 

W ramach podsumowania zajęć  proponuje zabawę pt. „Moje drzewo rodzinne”. 

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

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


 



 

 

Moja Rodzina-filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=7Zh-4tJw_rA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Zh-4tJw_rA


 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dodatkowo: 

Dzieci mogą przygotować własne lalki (kukiełki) do odgrywania scenek rodzinnych 



 

TEMAT II    26 MAJ A -ŚWIĘTO MAMY 

Dzień Mamy jest obchodzony prawie na całym świecie Święto to przypomina nam, jak ważne są 

nasze Mamy, oraz że każdej Mamie należy się moc uścisków, buziaków i milion bukietów kwiatów 

za jej bezwarunkową miłość. Nie możemy zrobić przedszkolnej niespodzianki, ale postarajmy się 

aby ten dzień spędzony razem był  . 

 

 

 

 

 Myślę że pamiętacie ta piosenkę spróbujcie zaśpiewać ją mamie „ Jesteś mamo skarbem mym” 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

 

 Śpiewające Brzdące - Jesteś mamo skarbem mym". 

 

1. Kiedy mija noc i dzień nastaje, 

Zawsze mówisz mi - witaj kochanie. 

Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 

Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję. 

Proszę otwórz serce swe, Niech w nie wpadną słowa te, 

Które Tobie teraz ja, Podarować właśnie chcę. 

 

Ref. Jesteś mamo skarbem mym, Kocham Ciebie z całych sił. 

Jesteś wszystkim tym co mam, Wszystko Tobie jednej dam. (2x) 

 

2.  Kiedy mija dzień i noc nastaje, 

Mówisz - miłych snów, moje kochanie. 

Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 

Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję. 

Proszę otwórz serce swe, Niech w nie wpadną słowa te, 

Które Tobie teraz ja, podarować właśnie chcę 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

TEMAT  III    NASZA  MAMA  CZARODZIEJKA 

Mama czarodziejka. Wyczaruje wspaniałe ciasto, pokaże Ci eksperymenty w kuchni, które na 

pewno Cię zaskoczą. Pościeli, da ulubioną poduszkę, poczyta ulubioną bajkę. A gdyby zapomniała 

uprzątnąć rzeczy któryś już dzień z rzędu to wyczaruje i przyniesie, nawet najmniejszy przedmiot 

który zgubisz. A gdy nie znajdzie, to znajdzie sposób, żeby na nowo Cię rozweselić. Nauczy Cię co 

to radość, co to smutek. Co to dobro, a co to zło. Ochroni Cię przed nim na ile tylko będzie mogła. 

Nauczy Cię jak czynić dobro.  

Bo mama wie, mama czuje, mama ma intuicje, mama to mama, mama to czarodziejka 

 

 

Posłuchajcie tekstu opowiadania Joanny Papuzińskiej Nasza mama czarodziejka. 

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1026 

 

Czar dla mamy 

 

Od rana do wieczora gospodarowaliśmy w kuchni, a mama odpoczywała. Były to jej imieniny, a u 

nas w dodatku jest taki zwyczaj, że tego dnia mama nie może nawet dotknąć się żadnej roboty. 

Usiedliśmy do kolacji przy odświętnie nakrytym stole. 

Czekaliśmy na tatę, który znów na kilka dni wyjechał i właśnie dziś wieczorem miał wrócić. 

Opowiadaliśmy sobie różne historie. 

Najwięcej mówił, jak zawsze, nasz najstarszy brat. Wyczytywał on z gazet wszystko o nowych 

wynalazkach i maszynach, a potem opowiadał nam to. 

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1026


- Czy słyszeliście o poduszkowcach? - zapytał. 

Nie słyszeliśmy o tym nigdy, więc nasz najstarszy brat opowiedział nam o nowych latających 

pojazdach, które tak właśnie się nazywają. 

Naszej mamie najbardziej podobało się to, że poduszkowce latają nisko nad ziemią, nie tak jak 

samoloty. 

- Wyobrażacie sobie? Toby dopiero było przyjemnie przelecieć się nad samym miastem w taki 

piękny wieczór jak dzisiejszy! Zobaczyć je z góry, jakby się było gołębiem lub jaskółką! 

Chciałabym, żeby nam się coś takiego zdarzyło. Nie musiałby to nawet być poduszkowiec, 

wystarczyłaby zwykła poduszka! 

W tej samej chwili, gdy mama wypowiedziała to życzenie, nasz tapczan jęknął, stęknął. Wieko 

podniosło się. Wyskoczyły z niego po kolei nasze poduszki i zawisły w powietrzu. 

- Szalona okazja! - ucieszyła się mama. - Widać to jakiś prezent  imieninowy dla mnie. Siadajmy! 

Lecz nim wdrapaliśmy się na poduszki, w drzwiach stanął tata. A  trzeba powiedzieć, że nasz tata 

nigdy nie przepadał specjalnie za czarami. 

- Co tu się dzieje? - zawołał. - Co znowu wyrabiacie? 

- Wybieramy się na spacer! - krzyknął nasz najmłodszy brat. - Siadaj z nami! 

- O, nie! Macie coraz bardziej szalone pomysły! Co powiedzą ludzie, gdy zobaczą cię, Marysiu, 

fruwającą nad rynkiem? 

Tymczasem z tapczanu wyskoczyła już piąta poduszka i leciała prosto na tatę. 

-Nic z tego! - powiedział tata. - Zresztą będzie mi potem dokuczał reumatyzm, jak mnie za bardzo 

przewieje. Lećcie sobie sami, skoro już musicie. 

Cztery nasze poduszki, gdyśmy tylko na nich siedli, wypłynęły przez okno na dwór. Wyminęliśmy 

krzaki jaśminu, kwitnące w ogródku, i zaczęliśmy wznosić się do góry. 

Gdy byliśmy na wysokości czubków topoli, coś nagle zafurczało za nami. To doganiał nas tatuś na 

swojej poduszce. 

- Niech tam, ja z wami! Przecież dziś imieniny mamy! 

I dalej polecieliśmy już wszyscy. 

Naokoło była ciemna, ciepła, pachnąca noc. Poszewki i falbanki furkotały na wietrze, tak jakby 

każda poduszka miała swój motorek. Tuż, tuż pod nami migotało światełkami nasze miasto. Widać 

było w mroku domy, dzwonnicę, park, naokoło - pola, a dalej czarne plamy lasów. 

- Patrzcie, dopiero teraz widać, że mieszkamy naprawdę w małym miasteczku - powiedziała mama. 

- Patrzcie, tymi poduszkami można sterować! - zawołał tata. - 

Kiedy rozpinam marynarkę, wiatr stawia większy opór i leci się wolniej. Kiedy zapinam - to 

szybciej! Zaczęliśmy wszyscy próbować. W ten sposób okrążyliśmy rynek. 

- Uwaga! - krzyknął tata. - Musimy już wracać! Poduszki opadają! 

Rzeczywiście nasze pojazdy opuszczały się coraz niżej. Ledwo, ledwo udało nam się dojechać na 

nich do ogródka. Dotykaliśmy nogami ziemi. 

Potem musieliśmy już wziąć poduszki pod pachę i wejść z nimi po schodach. 

- Nic nie szkodzi! - rzekł tata do mamy. - Uważam, że była to całkiem niezła przejażdżka. Udał ci 

się, Marysiu, ten czar! 

- Kiedy to nie ja czarowałam! - sprzeciwiła się mama. 

- Ja się nie znam na takich wynalazkach. Całą drogę właśnie zastanawiam się, kto to? 

Mama przyjrzała się nam po kolei. 

- No, który i jak to zrobił? - zapytała, jak wtedy, gdyśmy coś przeskrobali. 

- Ja - przyznał się nasz najstarszy brat. – Pamiętacie baloniki, które kupowaliśmy na defiladzie? Te, 

co same leciały do góry? Wypuściłem z nich gaz i napompowałem nim poduszki. Tylko za bardzo 

się śpieszyłem, nie zaszyłem dobrze poduszek i dlatego gaz zbyt wcześnie uciekł. Chciałem zdążyć 

przed powrotem taty, ale mi się nie udało. 

- Właśnie, że ci się udało - powiedziała mama. –Nie widzisz, że tata nareszcie przekonał się do 

naszych czarów? 

 



 

 

Odpowiedzcie na poniższe pytania. 

1. Jakie święto obchodziła mama? 

2. Gdzie był przez cały dzień tata? 

3. O czym opowiadał brat przy kolacji? 

4. Co niespodziewanego wydarzyło się tego wieczoru? 

5. Jak zareagował na to tatuś? 

6. Ja działały poduszkowce? 

 

Które z opisywanych wydarzeń mogłyby się wydarzyć w rzeczywistości, a które nie? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QzzNsrUuwPA  piosenka „Moja rodzinka” 

  

Masaż„List do mamy” 

Kochana mamo (rysujemy serce i wykrzyknik) 

Uśmiechnij się do mnie wesoło (rysujemy uśmiech) 

Zróbmy razem duże koło (rysujemy koło) 

Poskacz ze mną w kałuży („chlapiemy” plecy paluszkami, pstrykanie wszystkimi 

palcami) 

Szczególnie po wielkiej burzy (rysujemy błyskawicę) 

Narysujmy razem słonie (powoli kroczymy wewnętrzną stroną dłoni) 

Małe żółwie, może konie (szybko, z wyczuciem stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści) 

Piękny bukiet zrobię sam (rysujemy kwiatka) 

I w prezencie Tobie dam (przytulamy ) 

 

Gdybym był czarodziejem…” – ćwiczenia słownikowo – gramatyczne, kończenia zdania. 

Mama mówi o jej czarodziejskiej mocy. Rozpoczyna zdanie: „Gdybym była czarodziejem, to 

wyczarowałabym dla …” - i przekazuję różdżkę kolejno dzieciom, a dzieci kończą zdanie – 

 

 „Czar y – mary, czary – mary” - zabawa ruchowa. 

 Czary – mary i np. wszystkie dzieci podskakują, stoją na jednej nodze. Ostatnim poleceniem 

powinno być: wszystkie dzieci zasypiają (dzieci kładą się na dywanie) 

 

 

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


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zabawa Poczuj swoje serce. 

Dzieci stoją spokojnie i kładą dłoń po lewej stronie klatki piersiowej tak, aby poczuły uderzenia 

swojego serca. 

Następnie dzieci biegną przez w miejscu około 10 sekund. Potem skaczą w miejscu jak piłka 

– w górę, w dół, też około 10 sekund. W dalszej części zabawy mają pokazać, jak płyną przed 

siebie, stojąc w miejscu (rozkładają ramiona i poruszają nimi jak podczas pływania) – też około 

10 sekund. Na zakończenie zabawy zatrzymują się i znów kładą rękę na sercu. 

- Jak teraz bije wasze serce? 



TEMAT  IV  WOKÓŁ  MAMY  I  TATY 
 Istotą   relacji   rodzinnych jest miłość przyjaźń szacunek, wzajemna pomoc i troska; - mamy teraz 

czas aby zwrócić szczególna uwagę na przedstawienie rodziny jako jednej z najwyższych wartości.  

Doskonalenie umiejętności wyrażania i okazywania swojego przywiązania oraz miłości do rodziny. 

  

Słuchanie opowiadania A. Onichimowskiej Warkoczyk. 

– Nie wszyscy muszą być jednakowi – wzruszył ramionami mój tatuś, kiedy opowiedziałem mu, 

co zdarzyło się w przedszkolu. I po chwili spytał: 

– A tobie też nie podoba się mój warkocz? 

– Nie wiem – wyjąkałem. – Chyba mi się podoba – dodałem niepewnie. – Tylko, że się za nami 

oglądają. I czasem się śmieją. I teraz już wiem, dlaczego. 

– Dlaczego? – spytał tatuś. 

– No, bo panowie nie noszą warkoczy – wyjaśniłem. 

– Dlaczego? – powtórzył z uśmiechem tatuś. 

– Bo warkocze noszą dziewczyny – wypaliłem. – A ja bym nie chciał wyglądać jak dziewczyna. 

– A uważasz, że ja wyglądam jak dziewczyna? – roześmiał się. 

Pogłaskałem go po warkoczyku i też się roześmiałem. No, nie. Tego o moim tatusiu w żadnym 

razie nie dałoby się powiedzieć. 

– To po co nosisz warkoczyk? – nie dawałem jednak za wygraną. – I kolczyk w uchu? 

– Bo to wydaje mi się zabawne – powiedział tatuś. – I jest modne. 

– Ale ty przecież nawet nie grasz na gitarze. Ani na bębnie. Ani na niczym innym – przypomniały 

mi się zarzuty pani w przedszkolu. – Co właściwie robisz, tatusiu? – zaciekawiłem się. 

– Jestem matematykiem – wyjaśnił. 

Powlokłem się do swojego pokoju i zacząłem budować z klocków lego dźwig, ale całkiem mi 

to nie szło. Myślałem ciągle o tym, co przydarzyło mi się w przedszkolu. 

Zaczęło się od tego, że pani kazała nam narysować swoich rodziców. 

I ja narysowałem tatusia z warkoczykiem. Wtedy pani zaczęła się śmiać i powiedziała, że coś 

mi się pomyliło i żebym dorysował ten warkoczyk mamusi Chociaż wie, że moja mamusia ma 

krótkie włosy – przychodzi po mnie do przedszkola i pani ją zna. 

Odpowiedziałem, że wcale się nie pomyliłem i że mój tatuś tak właśnie wygląda. Wszystkie dzieci 

przestały rysować i słuchały, co mówimy, i niektóre okropnie się śmiały. Michał powiedział 

nawet, że mam dwie mamusie, a żadnego tatusia. I bardzo to się wszystkim spodobało. Nawet 

pani się śmiała. Spytała mnie wtedy, czy mój tatuś gra w jakimś zespole i była zdziwiona, kiedy 

powiedziałem, że nie. Że na niczym nie gra i chodzi normalnie rano do pracy. 

A w domu gotuje To już chyba zupełnie niepotrzebnie dodałem, bo znów to się wydało bardzo 

śmieszne. Dopiero, jak Agata krzyknęła, że jej tatuś też gotuje, trochę się uspokoili. 

Już trzeci raz zaczynałem budować dźwig i wciąż coś mi nie pasowało. Wtedy wszedł tatuś, 

usiadł koło mnie na dywanie i pomógł mi znaleźć właściwy klocek. 

– Słuchaj, Kuba – powiedział. – Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, że możesz mieć przeze 

mnie kłopoty. Bardzo to poważnie zabrzmiało i poczułem się całkiem dorosły. 

– E tam, nie przejmuj się – pocieszyłem go. 

– Jeśli ci na tym zależy, zetnę włosy i zlikwiduję ten kolczyk – dodał jak gdyby nigdy nic, 

a mnie aż zatkało. – Chciałbyś? – spytał jeszcze po chwili. Wzruszyłem ramionami i powiedziałem, 

z trudem powstrzymując uśmiech: 

– Coś ty, tato. Nie wszyscy muszą być jednakowi. 

Rozmowa na temat opowiadania. 

− Czy każdy tatuś musi być taki sam? 

− Czy wasi tatusiowie gotują w domu? 

− Czy mają długie włosy? 

− Czy ważny jest wygląd tatusia, czy to, że jest dla was dobry i   was kocha? 

 Każdy   człowiek ma prawo wyglądać jak chce,  byleby to nie zagrażało innym osobom. 

 



 

 

Czytanie tekstu na temat wspólnego spędzania wolnego czasu. 

 

 

 



 

Nasze domowe obowiązki – rozmowa na temat pomagania w domowych pracach. 

 

• Czytanie nazw czynności, jakie w domu wykonuje mama, jakie tata, a jakie – dziecko. 

• Wypowiedzi dzieci na temat czynności, jakie wykonują w domu w ramach swoich obowiązków. 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa ruchowo-naśladowcza Pomagam mamie i tacie. 

Dzieci poruszają się odpowiednio do dźwięków tamburynu (marsz, bieg, podskoki). 

Na hasło Pomagam mamie i tacie, naśladują czynności, jakie wykonują, pomagając rodzicom. 

 

 

 



 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w mama i tata to nie są roboty 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Zabawa ilustrowana ruchem przy muzyce (utwór Kuchen - Klanza) Gotowanie i pieczenie w domu. 

Lewą ręką trzymamy miskę z ciastem, a prawą ręką ucieramy ciasto. Otrzepujemy ręce z mąki. 

Zaczynamy wybijać jajka: (powtarzamy kilka razy) - prawą ręką sięgamy za lewe ramię – bierzemy 

jajko - rozbijamy je o ramię – mówimy „puk” - wlewamy do miski – mówimy „chlup” - 

wyrzucamy skorupki lewą ręką za prawe ramię – mówimy „siup” Ugniatamy ciasto, wyrabiamy. 

Rozwałkowujemy ciasto przed sobą obiema rękami. Ozdabianie ciasta kremem – składamy dłonie 

w piąstki, jedna na drugą, a palce rąk energicznie otwieramy. Posypujemy ciasto bakaliami. 

Częstujemy osoby siedzące po prawej i po lewej stronie. Możemy wykorzystać prawdziwe ciasto 

lub ciasteczka. 

 

 

Odgrywanie ról: tata, mama (scenki rodzinne). 

Nauczyciel prosi pary chętnych uczniów (dziewczynkę i chłopca) o odegranie scenek: 

 Tata naprawia zamek w drzwiach, a mama chce przybić gwóźdź (zadaniem chłopca jest 

podanie dokładnej instrukcji dziewczynce). 

 Mama maluje płot, a tata ma przygotować kolację dla całej rodziny (zadaniem 

dziewczynki jest udzielenie dokładnej instrukcji chłopcu, jak przyrządzić kolację. 

Chłopiec w tym czasie wykonuje wszystkie czynności związane z przygotowywaniem 

kolacji i zadaje pytania, jeśli czegoś nie wie). 

 Mama zajmuje się dzieckiem, a tata musi ugotować zupę (zadaniem dziewczynki jest 

udzielenie dokładnej instrukcji chłopcu jak przyrządzić zupę, chłopiec w tym czasie 

wykonuje wszystkie czynności związane z gotowaniem i zadaje pytania, jeśli czegoś nie 

wie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAT V     NASI  KOCHANI RODZICE 

Dziś chcę się z Wami podzielić  piosenką, świeżutką jak wiosna, którą śpiewa dla swoich rodziców 

ZoZi, bo są wspaniali!!!! Mam nadzieję, że i Wasi są wspaniali. Na pewno Was mocno kochają. 

Może i Wy się nauczycie nowej piosenki, zaśpiewacie ją rodzicom i zrobicie im taki muzyczny 

prezent  https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 
                          Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato! 
 

 Uczyliście mnie chodzić 

      Uczyliście mnie mówić 

          Jak się zachowywać 

             Jak zwracać się do ludzi 

                Ja mogę na Was liczyć 

                   Wiem, że mi pomożecie 

                       Najlepszych mam rodziców 

                           Na całym wielkim świecie 

 

Dziękuję mamo, dziękuję tato, 

Za każdą zimę, za każde lato 

Dziękuję mamo, dziękuję tato 

Za to, że macie dla mnie czas 

Bardzo kocham Was 

 

       A najpiękniejsze chwile 

           Są kiedy mnie tulicie 

                Dajecie mi buziaki 

                   Idziemy tak przez życie. 

                         Co mogę dla Was zrobić? 

                            Jak mogę się odwdzięczyć 

                               Jesteście w moim sercu 

Będziecie w mej pamięci. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


 

Obejrzyjcie zdjęcia. Przy każdym fragmencie  niech dzieci narysują odpowiednią liczbę kropek. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ruchy naprzemienne z elementami ćwiczeń Dennisona 

W rytmie marsza dzieci na przemian dotykają na zmianę lewą ręką prawego kolana, następnie 

prawą ręką lewego kolana. W dalszym ciągu maszerują. Unoszą zgięte w kolanach nogi, dotykają 

na zmianę raz lewym raz prawym łokciem przeciwległego kolana. Równocześnie zgodnie z rytmem 

ćwiczenia                : 

Każdy może dziś spróbować 

czy potrafi maszerować. 

Trzymaj mocno swe kolana 

to jest sztuka niesłychana. 

Kolano, łokieć, 

łokieć, kolano, 

raz i dwa i znów tak samo. 

Gimnastyka - rzecz wspaniała 

więc do ćwiczeń bierz się zaraz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zapraszam do odsłuchania opowiadania pt. "Dzień rodziców „ 

 

Autorem opowiadania jest Ewa Stadtmüller Filmik powstał przy współpracy z Miejskim 

Przedszkolem nr. 4 im. Misia Uszatka oraz Wydawnictwem MAC Edukacja. 

https://www.youtube.com/watch?v=N1anfxUstn0 

 

Wykonanie pracy plastycznej. 

Zaproponowanie wykonania rodzinnego obrazka w prezencie dla mamy i taty z okazji ich 

świąt; wyjaśnienie i pokaz sposobu wykonania pracy. 

• Samodzielne działania dzieci: przyklejanie na całej powierzchni kartki formatu A5 białych, 

cienkich, zgniecionych serwetek tak, aby powstała pofałdowana faktura; rysowanie na papierze 

pastelami olejnymi członków swojej rodziny spędzających wspólnie czas; wycinanie rysunków 

i przyklejanie na wcześniej przygotowanych kartkach; przyklejenie obrazka na kartonie większego 

rozmiaru, aby z każdej strony zostało po dwa centymetry na ramkę; ozdabianie ramek 

przez przyklejenie na nich kolorowych pasków bibuły poskręcanych w grubsze wężyki, zgodnie 

z kolorystyką wybraną przez dzieci. 

• Oglądanie powstałych prac; wypowiedzi dzieci o tym, kto się na nich znajduje i w jakiej sytuacji. 

• Doklejenie na odwrocie, pośrodku kartki, kawałka sznureczka, aby powstał zaczep do 

powieszenia obrazka. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1anfxUstn0


 


