
Dzień dobry Rodzice i kochane dzieci.

Dzisiaj czwartek i kolejne zadania przed Wami 
życzymy miłej zabawy.

Propozycja zajęć na czwartek 28.05.2020 r.

Temat: Moja rodzina

Cele:
 - rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny
 - doskonalenie umiejętności wypowiadania się prostymi zdaniami na temat wysłuchanego 
wiersza

 - wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie
 - zapoznanie z pojęciem drzewo genealogiczne

Aktywność:
 - społeczno-przyrodnicza
 - plastyczna

1. Zajęcia rozpoczniemy od rozgrzewki z waszymi ulubionymi słodziakami
https://www.youtube.com/watch?v=9aKmt3t6EVk

2. Troszkę rozluźnieni, więc usiądźcie i uważnie posłuchajcie wiersza T. Fiutowskiej pt. „Kim 
jestem”

Dla mamy jestem synem, 
dla taty też. 
Dla Ciebie jestem bratem 
– to dobrze wiesz. 
Dla prababci jestem prawnukiem. 
Dla babci i dziadka wnukiem bez „pra”. 
Kim jestem dla innych? 
Ha! 
Dla Tomka jesteś kolega. 
On dla Ciebie też. 
Dlaczego? Nie mówi przecież do mnie kolego. 
No wiesz? 
Dla pani w przedszkolu 
jesteś starszym zuchem... 
dobrze, że już dla nikogo 
nie jesteś... maluchem.

https://www.youtube.com/watch?v=9aKmt3t6EVk 


Dziękujemy  
i życzymy spokojnej pracy  
i miłego popołudnia

3. Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza.
Rodzicu proszę zadaj dziecku pytania:
Kim jesteś dla mamy i taty?
A kim dla babci i dziadka?
Z ilu członków składa się nasza rodzina?
Czy masz rodzeństwo? Jeśli tak, policz ile?

4. Czas na piosenkę – posłuchajcie „Moja rodzina”
https://www.youtube.com/watch?v=kbodTvF0Luo

5. A teraz zapraszamy do zabawy „Rodzinny masaż”
Mama i tata wykonują na plecach dziecka ruchy zgodne z rymowanką:
Mama głaszcze Cię w kółeczko
Tata puka, jak pałeczką
Mama chmurkę narysuje
Tata słonko namaluje.
W górze kreski, w dole szlaczki
Lubią masaż przedszkolaczki.

6. Zrelaksowani? Uśmiechnięci? To zapraszamy do tworzenia drzewa genealogicznego 
z pomocą rodziców „Moja rodzina”
Czy wiecie co to jest drzewo genealogiczne? To inaczej drzewo rodowe, przedstawiające roz-
wój rodziny w postaci pnia. Od pnia rozchodzą się poszczególne odgałęzienia.
Na pniu i gałązkach drzewa umieszcza się imiona, nazwiska, a także zdjęcia osób należących 
do tego samego rodu (załącznik nr 1).
Dzieci otrzymują kartki z narysowanym drzewem i okienkami oraz obrazki postaci. Zadaniem 
dziecka jest pomalować głowy postaci i z pomocą rodzica wyciąć te obrazki i wkleić w odpo-
wiednie okienka. Jeśli macie zdjęcia swojej rodzinki to SUPER!
Będzie wtedy prawdziwe drzewo genealogiczne waszej rodziny.

7. Na koniec trochę ruchu. Krasnoludki poruszają się przy piosence pt. „My jesteśmy kras-
noludki”
https://www.youtube.com/watch?v=3-eNzX7xmFs

https://www.youtube.com/watch?v=kbodTvF0Luo 
https://www.youtube.com/watch?v=3-eNzX7xmFs


Załącznik 1

Babcia

Tata
Ciocia

Wujek

Mama

Ja Siostra Brat

Kuzyn Kuzynka

Dziadek


