
Dzień dobry moi kochani! 

Biedroneczki i Misiaczki zapraszam na dzisiejsze zajęcia. ZaczynamyJ 

 

1. TEMAT DNIA – „Raz, dwa – rodzina na sto dwa!” 

2. DATA – 29.05.2020 

3. CELE- dziecko: 

- nazywa członków rodziny, 

- potrafi wymienić niektóre czynności domowe, 

- potrafi rozwiązywać zagadki, 

- wie, że należy pomagać rodzicom w codziennych pracach, 

- zna domy zwierząt tych dużych i tych całkiem małych, 

- współdziała w zabawie z drugą osobą. 

4. Na początku wspólnie przywitamy się znaną rymowanką: 

Dzień dobry, witam was! -machamy prawymi rękami 

Zaczynamy, bo już czas. -wysuwamy do przodu raz prawą, raz lewą nogę 

Jestem ja, jesteś ty,  - wskazujemy na siebie, na rodzica 

Raz, dwa, trzy - klaszczemy trzy razyJ 

5. „Co robią rodzice?”- zabawa  słownikowa. 

Dzieci spójrzcie na poniższe obrazki, które przedstawiają różne czynności domowe 
wykonywane przez rodziców. Nazwijcie te czynności.  

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tak macie rację to: gotowanie, zamiatanie, odkurzanie, pranie., naprawianie kranu, 
pomaganie dzieciom w lekcjach. Drogie dzieci wasi rodzice mają bardzo dużo zawodów, bo 
wykonują w domu czynności, które inni wykonują w pracy. Rodzicu zadaj dziecku 
następujące pytania:  

- Jak nazywa się zawód osoby, która gotuje np. w przedszkolu? (kucharz),  

- Jak nazywa się zawód osoby, która naprawia kran? (hydraulik),  

- Jak nazywa się zawód osoby, która szyje ubrania? (krawiec/krawcowa),  

- Jak nazywa się zawód osoby, która uczy dzieci? (nauczyciel/nauczycielka),  

- Jak nazywa się zawód osoby, która naprawia meble? (stolarz). 

Zobaczcie kochani Wasi rodzice  potrafię wykonywać wiele czynności i należy im w tym 
pomagać. Ponieważ robią to dla wszystkich w rodzinie.  

6. „Wycieczka rowerowa” – zabawa ruchowa, ćwiczenie mięśni brzucha. 

Dzieci połóżcie się na plecach i naśladujcie jazdę na rowerze. Rączki trzymamy na podłodze 
wzdłuż ciała. Jedziemy pod górkę – kręcimy powoli, potem z górki – kręcimy szybciutko, ale 
dokładnie- jedna nóżka zgięta w kolanie, druga wyprostowana (i tak na zmianę). 



 

7. Kochani każdy z Was mieszka z rodziną w domu. Tak samo zwierzęta i owady, też mają 
swoje domy. Obejrzyjcie filmik o piesku pt. „Gdzie ja mieszkam?”. 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA 

Podobał Wam się filmik? Teraz zapraszam do wykonania karty pracy ZAŁĄCZNIK NR 1. 
Połączcie zwierzątka i ich domami. Kartę pracy należy wydrukować, jeśli nie macie takiej 
możliwości można zadanie wykonać pokazując paluszkiem na monitorze. 

8. „Robot domowy”- zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. 

Zaproście rodzica do zabawy. Dziecko niech będzie robotem, a rodzic kierującym. Umówcie 
się, że np. dwa stuknięcia w ramię  oznacza dla robota odkurzanie (dziecko naśladuje 
odkurzanie), trzy stuknięcia – zmywanie naczyń, klaśnięcie – ścieranie kurzu. Następnie 
zmieńcie się rolami.  

UDANEJ ZABAWY! 

9. Po południu jeśli pogoda dopisze  proponuję zabawy na świeżym powietrzu, np.: 
rysowanie kredą na płytach chodnikowych na temat „Moja rodzina”, lub  zabawę w 
chowanego.  Można wybrać się na spacer obserwując napotkanych ludzi: określać po 
wyglądzie, jaką funkcję mogą pełnić w rodzinie (mama, tata, dziadek, babcia, starszy brat, 
młodsza siostra). 

W załącznikach przesyłam kolorowanki, które można wydrukować i ładnie pokolorować. 

To na dziś wszystkoJ 

Życzę słonecznego weekenduJ 

Pozdrawiam Biedroneczki i Misiaczki 

Pani AlaJ 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1. 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2. 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 

 


