
Dziś będą zajęcia plastyczne: „Serce pełne miłości” – zachęcanie 

do okazywania uczuć najbliższym poprzez przygotowanie podarków 

dla rodziców na bazie sylwety serca – rozmowa doskonaląca 

umiejętność wypowiadania się całym zdaniem; 

 

Drogie dzieci posłuchajcie wiersza: 

Wiersz „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. 

- Co to jest „dom”? 

- kto mieszka z Toba w domku? 

- co zazwyczaj robisz wspólnie z rodzicami w swoim domie? 

- poproś Rodziców by opowiedzieli Tobie o ich rodzinnych domach. 

 

Teraz siądźcie wygodnie. Będziemy masować plecy recytując 

wierszyk: 

 

 

W mojej rodzinie każdy chodzi inaczej: 

tata tupie (dzieci uderzają delikatnie pełnymi dłońmi) 

mama stuka (stukają palcami wskazującymi w różne miejsca) 

brat biega (szybko poruszają po plecach dwoma palcami – wskazującym i 

środkowym) 
a siostra skacze. (wykonują naprzemiennie uderzenia raz jedną, raz długą 

dłonią zaciśniętą w pięść) 
Babcia z dziadkiem chodzą tak… (delikatnie dotykają linii kręgosłupa 

opuszkami palców wskazujących – od dołu do góry) 
A ty chodzisz jak? 
(poruszają palcami w dowolny sposób, aż do zmiany w parach) 

 

Czy wiecie, że Wasza Rodzina to drużyna dzięki której możecie wiele 

osiągnąć i wspierać się nawzajem. Posłuchajcie: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d6-dGgyD8PQ 

 

Rodzina to świetna drużyna 

(sł. Urszula Kozłowska, muz. Jerzy Zając) 

Czasem kiepski humor mam, 

wolę w kącie siedzieć sam. 

Może wstałem dzisiaj lewą nogą? 

Nie chce mi się biegać z psem 

i sam nie wiem, czego chcę. 

Ale oni zaraz mi pomogą! 

https://www.youtube.com/watch?v=d6-dGgyD8PQ


Ref. Mama, tata, siostra, brat 

to mój dom, to mój świat. 

Babcia, dziadek, kot i pies – 

każdy tutaj ważny jest! 

Na co dzień i od święta 

wypada zapamiętać, 

że świetna z nas drużyna, 

co zwie się rodzina! 

Kiedy świetny humor mam, 

nie potrafię siedzieć sam, 

muszę z kimś podzielić się uśmiechem. 

Dobrze uśmiech innym dać 

i do łez się razem śmiać. 

Niech się radość w koło niesie echem! 

 

Ref. Mama, tata, siostra, brat… 

Każdy o tym dobrze wie, 

raz jest dobrze, a raz źle, 

czasem coś nas bawi albo złości. 

Ale pewność wielką mam, 

że nie braknie nigdy nam 

cierpliwości, szczęścia i miłości! 

Ref. Mama, tata, siostra, brat… 

 

W jaki sposób można okazywać miłość? 

A jaki symbol jest odczytywany jako miłość? (Serce) Każde z Was 

kocha swoich Rodziców i są dla Was najważniejsi dlatego warto 

okazywać im miłość właśnie przez skromne podarunki „zrobione”                   

z głębi serca. Mamy dla Was plastyczną propozycję: 

 



    

   

Dzieci mogą serca i koło pokolorować oraz 

wyciąć. Tak wygląda praca  Pozdrawiamy Ewa i Ewelina 

 



 


