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TEMAT TYGODNIA: ŚWIĘTO MAMY I TATY. 

TEMAT DNIA: MOJA RODZINA. 

 

1. WIERSZYK. 

Wysłuchanie wiersza D. Gellner pt. „Nasz dom”. 

„Nasz dom” 

Dom to nasz dobry znajomy. 

Ma ściany, okna i komin. 

W domu mieszkamy my  

i  nasze śmieszne sny. 

 

Nocami zza wersalki  

wyłażą zaspane bajki, 

a Ewce spod kocyka 

wygląda kawałek wierszyka. 

 

A za mną, chodzą piosenka – o nas, 

o tacie i mamie. 

Takie domowe piosenki, 

które śpiewają się same. 

 

 

 

 



2. PIOSENKA. 

„Piosenka o Rodzinie” 

https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0 

 

3. ZABAWA PALUSZKOWA. 

„Rodzinka” 

Ten pierwszy – to dziadziuś  (pokazujesz kciuk). 

A obok – babunia (obok kciuka pokazujesz palec wskazujący). 

Największy – to tatuś (dołącz trzeci palec). 

A przy nim – mamusia (dołącz czwarty palec). 

I to jest – dziecinka mała (pokazujesz ostatni paluszek) 

I to moja rączka cała (pokazujesz wszystkie paluszki). 

 

4. MAŁE CO NIECO.  

Pieczenie ciastek owsianych. 

Składniki: 

- 1 kg płatków owsianych, 

- po 1 dużej paczce: rodzynek, migdałów, suszonej żurawiny, pestek dyni, pestek słonecznika, 

- 1 szklanka cukru,  

- 2 całe jajka, 

- aromat migdałowy. 

Sposób przygotowania: 

Płatki owsiane, rodzynki, migdały, pestki, żurawinę i cukier wsypujemy do dużej miski. 

Dodajemy całe jajka i zapach migdałowy. Następnie wszystkie składniki dokładnie mieszamy. 

Formujemy małe kulki, lekko je ugniatamy na płasko i układamy na blasze wyłożonej 

pergaminem. 

https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0


Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy ok 5-10 minut. 

Smacznego!   

 

 

 

 

 

5. ZABAWA UMUZYKALNIAJĄCA.  

„BOOGIE WOOGIE” 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 

Boogie boogie woogie. 

Do przodu prawą rękę daj. 

Do tyłu prawą rękę daj. 

Do przodu prawą rękę daj. 

I pomachaj nią. 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się. 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy. 

 

Boogie woogie ahoj. x3 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w


I od nowa zaczynamy taniec ten. 

 

Do przodu lewą rękę daj. 

Do tyłu lewą rękę daj. 

Do przodu lewą rękę daj. 

I pomachaj nią. 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się. 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy. 

 

Boogie woogie ahoj. x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten. 

 

Do przodu prawą nogę daj. 

Do tyłu prawą nogę daj. 

Do przodu prawą nogę daj. 

I pomachaj nią. 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się. 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy. 

 

Boogie woogie ahoj. x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten. 

 

Do przodu lewą nogę daj. 

Do tyłu lewą nogę daj. 

Do przodu lewą nogę daj. 

I pomachaj nią. 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się. 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy. 

 

Boogie woogie ahoj. x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten. 

 

Boogie woogie ahoj. x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten. 

 


