
Propozyja zajęć na 27.05.2020r. - środa 

 

Witaj Rodzinko w kolejnym dniu! 
Zapraszamy na zajęcia artystyczno - techniczne oraz utrwalamy 

piosenkę "Moja rodzinka". 

 

 

TEMAT: Moja rodzina. 

CELE: 
- Doskonalenie motoryki małej. 

- Budowanie przynalezności do rodziny. 

 
 

1. Powitajmy się (rymowanka na melodię Panie Janie): 

 

Witaj mamo wiaj tato 

jak się masz (2x). 

Bardzo Was Kochamy (2x) 

bądźcie wśród nas (2x). 

2. Zestaw ćwiczeń z rodzicami Karaoke. 

https://www.youtube.com/watch?v=VqYsOvh0Y34 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VqYsOvh0Y34


 

3. Zorganizowanie i oglądanie rodzinnych fotografii wraz z rodzicem. 

 

 
 

 

 

4. Zabawa paluszkowa z pokazywaniem. 

 

WERSJA 1  

 
 



WERSJA 2                       Ten pierwszy to Dziadziuś (kciuk), 

A przy nim Babunia, 

Największy to Tatuś, 

A przy nim Mamunia, 

A to Ja dziecina mała, 

A to moja rączka cała! 

 

 

5. Zapraszamy do wykonania PRACY PLASTYCZNO - TECHNICZNEJ  

 wyprawka nr. 16 "Serce dla rodziców" str.118. 

 

 
 

 

6. Wiemy, że lubicie uczyć się piosenek, więc zaśpiewajcie piosenkę "Moja rodzinka", będzie 

to niespodzianka dla Waszyh kochanych rodziców. 

https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc 

 

1. My rodzinę dobrą mamy, zawsze razem się trzymamy!  

I choć czasem czas nas goni, my - jak palce jednej dłoni!  

  

Ref. Mama, tata, siostra, brat i ja - to mój cały świat!  

Dużo słońca, czasem wiatr - to wesoły jest mój świat!  

  

2. Mama zawsze kocha czule, ja do mamy się przytulę.  

Tata kocha lecz inaczej, uspokaja, kiedy płaczę.  

  

Ref. Mama, tata, siostra, brat i ja - to mój cały świat!  

Dużo słońca, czasem wiatr - to wesoły jest mój świat!  

  

3. Gdy napsocę i nabroję, siedzę w kącie, bo się boję!  

Tata skarci, pożałuje, a mamusia pocałuje!  

  

Ref. Mama, tata, siostra, brat i ja - to mój cały świat! 

 Dużo słońca, czasem wiatr - to wesoły jest mój świat!  

  

4. Kiedy nie ma taty, mamy, wszyscy sobie pomagamy! 

 I choć sprzątać nie ma komu, jest wesoło w naszym domu!  

 

 

 

7. Praca z wyprawki karta A3 nr 14 "Korale dla Mamy". 

Str. 118 dziecko rysuje po śladach koraliki kredkami w ulubionych kolorach ich mamy. Staraj się 

połaczyć ze sobą jak najwięcej koralików. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc


8. Coś miłego dla Mamy "Dziecięce SPA- masażyk relaksacyjny." Rodzic czyta I masuje 

dziecko by pokazać dziecku na czym polega ten masaż. Nastepnie Rodzic czyta a dziecko 

masuje dorosłego. 

 

Moja mama ma piekne oczy (delikatne dotykanie w okolicach oczu) i nosek ma 

najpiękniejszy.(głaskanie nosa z góry na dół). Gdy się śmieje, śmieje się świat 

(delikatne uderzanie opuszkami palców w okolicach ust), bo śmiech mamy jest 

najszczerszy. Moja mama ma ładne włosy (wkładanie palców we włosy i 

masowanie skóry głowy) i policzki śliczne, rumiane.(delikatne chwytani palcami 

skóry twarzy) Gdy urosnę, bedę jak mama (przeciąganie się jak przy wstawaniu z 

łóżka). I jak ona, z uśmiechem z łóżka wstanę. 

Magdalena Ledwoń 

 

 

 

A oto specjalna dedykacja dla Rodziców 

https://www.youtube.com/watch?v=G2HyQnAo6Hs 

 

 

 

Dziękujemy za dziś. Zapraszamy na jutro! 

 

Cioteczki 

https://www.youtube.com/watch?v=G2HyQnAo6Hs

