
Dzień dobry drodzy Rodzice! I kochane Biedroneczki! 

W tym tygodniu będziemy mówić o RODZINIE 

 

1. DATA – 25.05.2020 

2. TEMAT KOPLEKSOWY – „Moja rodzina” 

3. TEMAT DNIA – „W moim domu” 

4. CELE – dziecko: 

- wzmacnia więzi i relacje rodzinne, 

- okazuje szacunek członkom rodziny, 

- rozwiązuje zagadki słowne, 

- prawidłowo dzieli wyraz na sylaby, 

- globalnie odczytuje wyrazy, 

- współdziała z innymi w zabawie. 

- prawidłowo i bezpiecznie posługuje się nożyczkami. 

5. Przywitamy się zabawą paluszkową pt. „Rodzina”. Biedroneczko usiądź wygodnie, jedną 
rękę zaciśnij w pieść i wyciągnij przed siebie.  Rozpoczynamy zabawę J 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Kochane dzieci mam dla Was zagadki. Spróbujcie je rozwiązać: 

Jest jedyna na świecie-                                                                 Wszystko zrobić potrafi w domu. 
nigdzie lepszej nie znajdziecie.                                                        O tajemnicach nie powie nikomu. 
Z nią można bawić się, uczyć i śmiać                                             Często z nim w piłkę nożną gramy 
przy niej nic złego nie może się stać.                                         I  bardzo, bardzo go kochamy. 
/ mama/                                                                                         /tata/ 
 

MACIE RACJĘ !  BRAWO! 
Rodzicu zapytaj dziecko: Kim są dla niego mama i tata? Jak można nazwać jednym słowem te 
osoby?. Można napisać wyrazy MAMA, TATA, RODZICE i umieścić w miejscu widocznym dla 
dziecka. Dziecko dzieli te wyrazy na sylaby, liczy ilość sylab. A może potrafi wybrzmieć głoski 
w nagłosie słów. 
 
7. „Moi najbliżsi”- rozmowa na podstawie zdjęć. 
Drodzy rodzice obejrzyjcie z dzieckiem rodzinne zdjęcia. Porozmawiajcie o nich: Kim są osoby 
na zdjęciach? Jak się nazywają? Kiedy zdjęcia zostały zrobione i gdzie?. Można przeliczać 
osoby na zdjęciach, wskazywać najmłodsze i najstarsze osoby w rodzinie. 

UDANEGO OGLĄDANIA! 
 
8. Zapraszam do zabawy ruchowej- „Wszyscy róbcie to, co mama lub tata”. 
Biedroneczko naśladuj wszystkie ruchy i gesty wykonywane przez rodzica, np. skłon do 
przodu, przysiady, wymachy ramion w przód i w tył, skręty tułowia, itp. 
 
9. „Nasze rodziny”- tworzenie wypowiedzi na podstawie obrazków. 
 
Rodzic pokazuje dziecku poniższe obrazki. Prosi dziecko, aby przyjrzało się  obrazkom i 
opowiedziało, co na nich widzi. Następnie dziecko wybiera obrazek z rodziną, która 
najbardziej przypomina jego rodzinę, i uzasadnia swój wybór. 

                   
 



                    
 
10. Biedroneczki jutro Wasze mamusie mają święto. Z tej okazji zachęcam do wykonania 
bukietu  z kart pracy 3 latka, nr 139. Jeśli nie macie kart pracy w domu lub jesteście 4 
latkami, kartę należy  wydrukować i  wyciąć elementy. Resztę wykonujemy wg poleceń. Jeśli 
nie macie mozliwości wydrukowania można kwiatki narysować i wyciąć, albo wyciąć z gazet. 
Potrzebne będą: nożyczki, klej, kartka kolorwa lub biała A4. 
 

PIĘKNE MACIE BUKIETY!  JUTRO WRĘCZYCIE JE SWOIM MAMUSIOM! 
 
11. Po południu zapraszam  całą rodzinkę do zabawy pt. „Kalambury”.  
 
Dziecko naśladuje ruchy wybranego zwierzątka, a pozostali członkowie rodziny odgadują, o 
jakie zwierzątko chodzi. Za każdym razem zwierzątko naśladuje ktoś inny.  
 

ŻYCZĘ UDANEJ ZABAWY! J 
 
 

Wszystkich serdecznie pozdrawiamJ 
Pani Ala 


