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ŚRODA: MOJA RODZINA. 

 

 

1. Zagadki.  

 

Potrzebne będą: 

 dwa kartonowe serca,  

 rozsypanka literowa,  

 klej, 

 flamaster. 

Rodzic kładzie na stoliku dwa kartonowe serca. Wyjaśnia, że należą one 

do osób bardzo ważnych dla dziecka. Dziecko dowie się, kim są te osoby, 

rozwiązując zagadki I. Fabiszewskiej.  

Jest jedyna na świecie – nigdzie lepszej nie znajdziecie. Z nią można 

bawić się, uczyć i śmiać, przy niej nic złego nie może się stać. (mama)  

Wszystko zrobić potrafi w domu. O tajemnicach nie powie nikomu. Często 

z nim w piłkę nożną gramy i bardzo, bardzo go kochamy. (tata)  

Dziecko wybiera z rozsypanki literowej odpowiednie litery, z których 

składają się wyrazy „mama” i „tata”, a następnie przykleja je na osobnych 

częściach każdego serca, które następnie łączy tak, aby delikatnie na 

siebie nachodziły. W części wspólnej serc Rodzic flamastrem umieszcza 

wyraz „rodzice”.  

 

2. Wspólne oglądanie rodzinnych fotografii.  

 

Dziecko swobodnie wypowiada się na temat osób na fotografiach oraz 

okoliczności wykonania zdjęć. Używa nazw określających stopień 

pokrewieństwa, np.: siostra, brat, babcia, dziadek, wujek, ciocia. Opisuje 

wygląd członków rodziny. Przeglądając się w lustrze, razem z Rodzicem 

próbuje odpowiedzieć na pytanie: Do kogo jestem podobny? 

 



3. Ćwiczenia oddechowe - „Wyścig serduszek”.  

Wydłużanie fazy wydechowej. Wykonanie girland z serduszek, jako 

elementu dekoracyjnego. 

 

Potrzebne będą:  

 taśma samoprzylepna,  

 marker,  

 czerwone serduszka w trzech wielkościach,  

 igła,  

 nitka.  

Rodzic nakleja na stole dwa paski taśmy samoprzylepnej w niewielkiej 

odległości od siebie. Oznacza paski, zapisując markerem wyrazy: „start” i 

„meta”. Na linii startu układa czerwone serduszka różnej wielkości: małe, 

większe i największe. Dziecko za pomocą wydychanego strumienia 

powietrza przesuwa serduszka z linii startu za linię mety. Po skończonej 

zabawie dziecko liczy wszystkie serduszka, które przeszły linię mety. 

Mówi, któremu członkowi rodziny ofiarowałyby dane serduszko. Na 

koniec dziecko wykonuje girlandy z serduszek. Dobiera po trzy serduszka 

różnej wielkości i z pomocą Rodzica (używając igły i nitki) nawlekają je 

od największego do najmniejszego. Rodzic mocuje girlandy pod sufitem. 

4. „Rodzic – superbohater” – praca plastyczna z użyciem zdjęć rodziców.  

 

Dziecko dostaje szablon superbohaterów do pokolorowania. Sylwetki nie 

mają twarzy. Zadaniem dziecka jest pokolorowanie szablonu oraz 

umieszczenie w pustym miejscu zdjęcia głowy rodzica, lub narysowanie 

jego twarzy. (Załącznik 1) 

 

5. „Moi rodzice to superbohaterowie, ponieważ…” – technika 

niedokończonych zdań. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na 

temat własnej rodziny, kształtowanie wrażliwości.  

 

Odpowiedz na pytania: 

Czy rodzice zawsze zachowują się jak superbohaterowie?  

Czy popełniają błędy? Jakie?  

Czy rodzice mają prawo do błędów? 

 

 

 



6. „Kocham rodziców tak bardzo jak…” – ćwiczenie logicznego 

myślenia.  

 

Rodzic prosi dziecko, by dokończyło zdanie: „Kocham rodziców tak 

bardzo jak…” (np. niedźwiedź miód, lato słońce). Dziecko musi 

wymyślić logiczne zakończenie zdania (uchwycić w nim związek 

logiczny dwóch rzeczowników). 

 

7. Karta pracy – Narysuj drugą połowę serca według wzoru. Rysuj po 

śladzie, bez odrywania kredki od kartki. (Załącznik 2) 

 

8. Karta pracy – Obejrzyj obrazki. Odszukaj i zaznacz na dolnym obrazku 

10 różnic między nimi. (Załącznik 3) 

 

9. Karta pracy – Posłuchaj rymowanki. Przeczytaj wyrazy u góry ramki i 

tekst pod ramką. Po wyrazie Ja napisz swoje imię. Rysuj po śladach 

rysunków serduszek. Narysuj portret mamy i taty. (Załącznik 4) 

  



Załącznik 1 

  



Załącznik 2 

Narysuj drugą połowę serca według wzoru.  

 

Rysuj po śladzie, bez odrywania kredki od kartki.  



Załącznik 3 

Obejrzyj obrazki. Odszukaj i zaznacz na dolnym obrazku 10 różnic między 

nimi.



Załącznik 4 

Posłuchaj rymowanki. Przeczytaj wyrazy u góry ramki i tekst pod ramką. Po 

wyrazie Ja napisz swoje imię. Rysuj po śladach rysunków serduszek. Narysuj 

portret mamy i taty.  



Karty pracy dla chętnych 

Policz kwiaty w wazonach. Napisz w okienkach odpowiednie liczby i znaki.  

 

Rysuj tulipany po śladach.  

 



Dokończ według wzorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysuj szlaczki po śladach, a potem samodzielnie.  

 


