
Drogie Dzieci Maryi. Drodzy Rodzice. 

W tym tygodniu towarzyszy nam piękny temat: „Moja rodzina”. Proponujemy następujące 

aktywności z dzieckiem: 

 Zachęcamy do porozmawiania z dzieckiem na temat rodziny oraz do wspólnego 

oglądania rodzinnych albumów z jego wczesnego dzieciństwa lub dzieciństwa rodziców/ 

dziadków. Porozmawiajcie i opowiedzcie dzieciom ciekawe historie członków rodziny, 

szczególnie tych, których nie mieli możliwości poznać osobiście. Ich imiona, czyimi byli 

rodzicami, czym się zajmowali i jakie wykonywali zawody, itp. Może trafią się zawody 

jakie w obecnych czasach są rzadko spotykane?  

 

 Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej „Mama i tata” oraz nauka wiersza na pamięć. 
 

Mama i Tata to nasz świat cały, 

ciepły bezpieczny, barwny, wspaniały, 

to dobre, czułe, pomocne ręce, 

i kochające najmocniej serce. 

 

To są wyprawy do kraju baśni, 

wakacje w górach, nad morzem, na wsi, 

loty huśtawką, prawie do słońca 

oraz cierpliwość co nie ma końca. 

 

Kochana Mamo, Kochany Tato 

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 

że nas kochacie, że o nas dbacie, 

i wszystkie psoty nam wybaczacie.  

 

Rozmowa na temat wiersza: 

- Jakie znaczenie mają dla dzieci rodzice? 

- Za co dzieci dziękują rodzicom? 

- Za co ty dziękujesz swoim rodzicom? 

 

 Zabawa słownikowa 

 Poprawne stosowanie nazw członków rodziny. 

- Mama mojej mamy lub mojego taty, to... (babcia) 

- Tata mojej mamy lub mojego taty, to...  (dziadek) 

- Siostra mojej mamy lub mojego taty, to...  (ciocia) 

- Brat mojej mamy lub mojego taty, to...  (wujek) 

- Mama mojej babci lub mojego dziadka, to.... (prababcia) 

- Tata mojej babci lub mojego dziadka, to....  (pradziadek) 

 Układanie trzech zdań na temat mamy, taty, brata, siostry lub innego członka 

rodziny. 

 



Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wyglądu członka rodziny lub tego co lubi.  

Np. „Moja mama jest wysoka.; Mój tata nosi okulary.; Moja siostra lubi słodycze. Moja 

babcia robi najlepsze ciasto z jabłkami.”, itp. 

 Dzielenie na sylaby słów związanych z rodziną, wyodrębnianie pierwszej                              

i ostatniej głoski, następnie dzielenie danej nazwy na głoski lub głoskowanie jej 

przez rodzica, a dziecko ma podać całą nazwę. 

Słowa to: mama, tata, babcia, dziadek, brat, siostra, prababcia, pradziadek, ciocia, wujek. 

 

 Kontynuujemy naszą zabawę z literami. Dzieci nie zdążyły otrzymać od nas literki E, 

która towarzyszyła nam w ubiegłym tygodniu. Natomiast w tym tygodniu przyjrzymy się 

bliżej literce I, małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. W załącznikach znajdziecie 

Państwo obydwie litery do druku i wykonania pod nią rysunku (do tworzonego w domu 

albumu/ wystawy). Przypominamy, że poznaliśmy już bliżej litery: O, A, M, E. 

Drukowane przygotowują nas do czytania, a pisane ćwiczymy na różne sposoby, aby 

ładnie pisać w szkole.  

Zapoznając dziecko z literą I zaczynamy od wyrazów podstawowych: igła i Ida. 

Dzielimy je na sylaby, następnie na głoski; liczymy sylaby i liczymy głoski. Ustalamy 

jaką głoskę słyszymy na początku tych wyrazów i prezentujemy dziecku jej obraz 

graficzny (drukowaną i pisaną – załączniki). Następnie za pomocą karteczek/ klocków 

w kolorze białym układamy schemat słowa „igła” (dziecko kładzie na stole 4 białe 

karteczki/ klocki). Określamy gdzie znajdują się samogłoski (na pierwszym                              

i czwartym miejscu) i pod białymi karteczkami/klockami dziecko umieszcza czerwone 

karteczki/klocki. Na drugim i trzecim miejscu są spółgłoski – w tych miejscach 

dziecko kładzie niebieskie karteczki/ klocki. W ten sam sposób analizujemy wyraz 

„Ida”. Zwracamy uwagę na pisownię imienia wielką literą.  

W kolejnych załącznikach znajdą Państwo propozycje zabaw na utrwalenie poznanych 

liter.  

 

 Zabawy z figurami. 

Przygotujcie:  3 koła, 4 kwadraty, 4 prostokąty w różnych kolorach i różnej wielkości 

(mogą być one wycięte z papieru lub w formie klocków o tych kształtach), obręcze lub 3 

białe kartki gdzie dziecko będzie mogło segregować figury, dodatkowe figury, które 

przydadzą się w dalszej zabawie. 

 segregowanie figur wg kształtu 

       Gdy dziecko skończy segregować spytaj: 

- Według jakiej cechy podzieliłeś figury? 

- Czym różnią się między sobą figury o tym samym kształcie? (kolorem, wielkością) 

- Ile mamy figur w kształcie koła, kwadratu i prostokąta? 

 porównywanie liczebności figur 

- Których figur jest najwięcej? 

- Których figur jest najmniej? 

- Których figur jest tyle samo? 



 Zabawa: figura i ruch 

Umówcie się z dzieckiem, że będziecie pokazywać figury w różnej kolejności 

(pojedynczo lub w parach), zaś dziecko będzie wykonywać określony ruch:  

koło  - podskoki w miejscu, 

kwadrat – przysiady, 

prostokąt – bieganie, 

koło i kwadrat – naprzemiennie podskok i przysiad, 

prostokąt i koło – naprzemiennie bieg i podskok. 

 Dopełnianie figur do sześciu(lub więcej, jeśli dziecko dobrze sobie radzi) 

Dziecko kładzie np. kwadraty na kartce. 

- Ile kwadratów jest na kartce? 

- Ile musisz dołożyć, żeby było ich sześć? 

Po dołożeniu dziecko przelicza i sprawdza czy ma sześć figur danego rodzaju. Tak 

samo robimy z pozostałymi figurami. 

  

 Praca plastyczna:  

 Wykonajcie drzewo genealogiczne swojej rodziny. Można skorzystać z załącznika                

nr 1 lub stworzyć własne drzewo. Wyjaśnijcie dziecku pojecie drzewa 

genealogicznego – to najpopularniejsza forma przedstawienia relacji w rodzinie; 

graficzne przedstawienie pokrewieństwa w rodzinie.  

 Ułóżcie dowolny obrazek z figur geometrycznych – kół, kwadratów i prostokątów. 

Pomocne mogą być prace z załącznika nr 2. 

 

 Pobawcie się z dzieckiem w kontynuację i powtarzanie rytmów. 

 Ułóż na dywanie rytm z kolorowych klocków, nakrętek lub innych przedmiotów. 

Zadaniem dziecka jest ułożyć dalej rytm zachowując odpowiednią kolejność 

kolorów klocków. 

Z czasem można dodawać większą liczbę klocków. 

 Wystukaj lub wyklaszcz dowolny rytm. Dziecko stara się odtworzyć ten sam rytm 

wyklaskując go. 

 

 Ponieważ jest to tydzień poświęcony rodzinie zachęcamy do wspólnego spędzania czasu. 

Jeśli macie możliwość to oczywiście zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, a jeżeli 

nie to wspólnej aktywności w domu np. wspólnego rodzinnego przygotowania posiłku, 

tak by zaangażować w to dziecko, zabaw ruchowych przy ulubionej muzyce, a może 

stworzenia domowego toru przeszkód i rywalizacji w drużynach. 

 

Życzymy dobrego tygodnia i udanej zabawy!  Mamy też nadzieję do szybkiego zobaczenia 

w przedszkolu!  

 

POZDRAWIAMY SERDECZNIE! PANI OLA I PANI AGNIESZKA   


