
18.05.2020 Witajcie kochane  Biedronki po weekendzie  
w ten poniedziałkowy dzień ! 

Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem i możemy się wspólnie bawić. W tym 
tygodniu zapraszamy  na „Zabawy z mamą i tatą” bo „Razem jest wesoło”. 

 

 

1.Na początek zapraszam na taniec do słów piosenki „Prawa-lewa” z Rodzicami przy muzyce . 

Utrwalimy sobie prawą i lewą stronę ciała. ( piosenka w załączniku) 

2.  Posłuchajcie teraz wiersza i 

porozmawiajcie na jego temat. 

 „Dom” J. K. Węgrzyna  

 Dom to jest takie miejsce na ziemi 

o czym się możesz przekonać,  

gdzie wiedzie każda z twoich ścieżek 

 w matki szerokie ramiona.  

Dom to spracowana dłoń ojca,  

którą ci kładzie na ramiona, 

by ci powiedzieć „źle”, „dobrze”  

kiedy cię chce przekonać. 

 To dni samotne gdy cię nie ma. 

 Długie rodziców rozmowy.  

To ich codzienna troska, abyś był mądry i zdrowy.  

 

2.  Co to jest rodzina? Dziecko siada naprzeciwko 

Rodzica , Rodzic zadaje dziecku pytanie. 

 Próby odpowiedzi przez dzieci na zadane pytanie: 

Kto wchodzi w skład Rodziny, określanie 

stosunków łączących poszczególnych członków 

rodziny, np.: Tata to mąż mamy, dziecko to syn lub 

córka, itd. 



 

 3. Burza mózgów „Rodzina to....” – zabawa w skojarzenia:  kolejno, wypowiedzi Rodzica i 

dziecka. Co powinno być w każdej rodzinie, aby była ona szczęśliwa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. „Rodzina” – dzieci uczą Rodziców wiersza (zabawa paluszkowa) 

Dom to przede wszystkim rodzina, a więc przypominamy sobie  krótkiego wierszyka o 

rodzinie wykorzystując palce dłoni:  

Ten pierwszy to Dziadziuś, (kciuk) 

 tuż obok Babunia. (wskazujący)  

Największy to Tatuś, (środkowy) 

 a przy nim mamusia. (serdeczny) 

 A to ja dziecina mała, (mały) 

 i to jest rodzinka, moja cała. 



 

5. Zabawa ruchowa: bawimy się w naśladowanie czynności charakterystycznych dla danego 

członka Rodziny np.: mama zmywa naczynia, tata trzepie dywan, brat, siostra czyta książkę, 

babcia piecze ciasto itp. 

6. Dom moich marzeń - Ćwiczenia dramowe przy muzyce relaksacyjnej 

 Rodzic i dziecko siedzą wygodnie. Rodzic  zaprasza do wędrówki po domu marzeń, po jego 

pomieszczeniach. Zadaje pytania w trakcie tej wędrówki. 

 - Gdzie jesteś? 

 - Co tam robisz?  

- Co znajduje się dookoła ciebie? 

 - Jakie widzisz przedmioty? 

 - Który najbardziej ci się podoba? 

 - Co widzisz za oknem?  Czy ten widok ci się podoba? Dlaczego 

- Kto oprócz ciebie jest teraz w tym domu? 

 - Kto mieszka z tobą w tym domu? - W jakim kolorze są ściany? 

 - Jak czujesz się w tym domu? Dlaczego? 

 - Czy chcesz tam zostać? Dlaczego? 

7. Zajęcia plastyczne. Spróbujcie narysować, namalować, zbudować z klocków czy kartonów 

przy pomocą Rodzica czy Rodzeństwa: 

DOM MOICH MARZEŃ 
( liczę na Waszą pomysłowość i kreatywność , czekam na fotki) 

☺☺☺☺☺ 


