
Dzień dobry witam serdecznie rodziców i dzieci! 

Dzisiaj zapraszam na teatrzyk i inne ciekawe zabawy i zajęcia.J 

 

1. TEMAT DNIA – „Rodzinne zabawy” 

2. DATA – 27.05.2020 

3. CELE – dziecko: 

- opowiada o rodzinie, wykorzystując sylwety, 

- kształtuje myślenie przyczynowo- skutkowe, 

- potrafi określić swoje emocje za pomocą mimiki, 

- bierze udział w zabawie ruchowej i potrafi naśladować ruchy, 

- prawidłowo oddycha wydłużając fazę wydechową, 

- bierze udział a w prostych doświadczeniach pod nadzorem osoby dorosłej. 

4. Dziś na powitanie będzie wierszyk o Ani. Rodzic czyta wierszyk zmieniając imię dziewczynki 
na imię swojego dziecka: 

To są Ani rączki 
To są Ani nóżki 
To Ani buciki 

To Ani fartuszki 
 

To oko, to ucho 
To nosek, to mina 
To Ani sweterek 
To Ani czupryna 

 
Tak się Ania wita 

Tak się Ania kłania 
To jest Ani uśmiech 

A to Ania cała! 
 



5. „Moja rodzina”- inscenizacja z wykorzystaniem sylwet. Rodzic zaprasza dziecko na 
przedstawienie. Dziecko zajmuje miejsce przed sceną (stolikiem, fotelami, szafką, itp.) Rodzic 
ilustruje treść wiersza ZAŁĄCZNIK NR 1 za pomocą sylwet przedstawiających członków 
rodziny: mamę, tatę, dwoje dzieci, babcię , dziadka, kotka. Sylwety można wyciąć i umieścić 
na patyczkach ZAŁĄCZNIK NR 2. Biedroneczko pamiętasz jak zachowujemy się podczas 
oglądania przedstawienia?- masz rację: nie rozmawiamy, nie przeszkadzamy innym, nie 
kręcimy się. 

 
MIŁEGO OGLĄDANIA ! 

 
6. Po obejrzeniu zadajemy dziecku pytania: Kto należy do rodziny chłopca? Co rodzina lubi 
robić razem? Co dzieci robią z babcię i dziadkiem? Jak ma na imię kotek? 
 
7. Zapraszam do zabawy ruchowej „Głowa, ramiona, kolana, pięty”. Biedroneczko naśladuj 
ruchy dziewczynki - uważaj będzie coraz to szybciej! J 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E 
 
8. Zmęczyliście się? Usiądźcie wygodnie. Następnie zachęcam do zabawy integracyjnej pt. 
„Cieszę się…Smucę się, gdy…” Rodzic wypowiada zdania a dziecko robi wesołą lub smutną 
minkę wyrażając swoje uczucia. Przykładowe zdania: 
- Jadę z rodziną na wycieczkę. 

- Dostałam (em) od babci przytulankę. 

- Tata nie może pójść z nami do kina. 

- Mama przeczytała mi piękną bajkę. 

- Na moje urodziny nie przyjadą babcie z dziadkiem. 

- Wczoraj zachorował mój kotek. 

- Moja siostra (brat) narysowała dla mnie rysunek. 

- Brat (siostra) nie chciał się ze mną bawić. 

- Dziś z rodzicami pójdę na lody. 

 

9. Na zakończenie dzisiejszych zajęć proponuję wykonać zadania w kartach pracy.  
- dzieci 3 letnie karta pracy nr 141. 
- dzieci 4 letnie karta pracy str. 20. 
 
10. Po południu zapraszam do zabawy oddechowej pt. „Bąbelki”. 
Dziecko otrzymuje kubeczek z małą ilością wody oraz słomkę. Na hasło rodzica dziecko 
wciąga powietrze nosem i wydmuchuje przez słomkę, robiąc bąbelki w kubeczku. 



SZANOWNI RODZICE! 
Oto kilka propozycji jak miło i ciekawie spędzić czas z dzieckiem w domu. 
 Kochani pamiętajcie, że wszystkie doświadczenia nadzorują dorośli, i tylko w ich obecności 
dziecko bierze w nich udział!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ 
 
 

Drodzy Rodzice serdecznie zapraszamy Wasze dzieci do udziału w II edycji 
Festiwalu Piosenki Angielskiej-  „English Song  Festival” . Szczegóły znajdziecie  

na stronie przedszkola w zakładce aktualności/ogłoszenia. 
 

 
 

 
To na dziś wszystko, zapraszam na jutrzejsze zajęciaJ 

Biedroneczki pozdrawiam i ściskam Pani AlaJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1. 
 

Moja rodzina 
Mama, tata oraz brat 
to rodzina – to mój świat. 
Wszyscy razem się kochamy, 
bardzo sobie pomagamy. 
Mama jest od przytulania 
i buziaków nam dawania. 
Tata nosi nas na rękach, 
chociaż czasem trochę stęka. 
Brat choć starszy, to jest miły. 
Ma odwagę, dużo siły. 
Wciąż wymyśla fajne sprawy 
i zadania, i zabawy. 
Mruczek to rodzinny kotek, 
który zabrał babci motek, 
lecz nie zrobił z wełny szala, 
tylko z motkiem długo szalał. 
Babcia z dziadkiem przyjeżdżają 
i nas wtedy zabierają 
na pikniki i spacery, 
hulajnogi i rowery. 
Gdy rodzinka jest w komplecie, 
to nie często – sami wiecie… 
Wtedy teatr odwiedzamy 
albo razem w scrabble gramy. 
I tak mija nam ten czas. 
Raz jest kino, 
a raz las. 
Lecz nieważne, co robimy. 
Razem dobrze się bawimy. 
                                             Irena Zbroszczyk 
 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2. 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2. 

 

 

 

 


