
27 maj ŚRODA 

TEMAT DNIA: JAK TO JEST KIEDY MA SIĘ RODZEŃSTWO? 

 

ĆWICZENIE 1 

 „Gdzie jest mama?” – zabawa dydaktyczna. 

Przed dzieckiem  leżą ilustracje (mama, tata, siostra, brat). Na sygnał  dzieci odwracają się tyłem,  

a Rodzic zabiera jedną ilustrację, dzieci odwracają się i głośno mówią, której ilustracji brakuje. 

Później  Rodzic dodaje dwie kolejne ilustracje –dziadka i babci – i kontynuuje zabawę. Do tej 

zabawy możecie wykorzystać własne zdjęcia, wycięte z gazet obrazki zwierząt, owoców, kilka 

mniejszych zabawek, itd. 
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 „Halo, słyszysz mnie?” – wykonanie telefonów z kubeczków, nawiązanie dialogu. 

Potrzebne będą  dwa kubeczki po jogurtach i sznurek. Proszę zapytać dzieci: Kto z was ma 

rodzeństwo? Kto ma siostrę? Kto ma brata? W co lubicie bawić się ze swoim rodzeństwem? 

Dzisiaj zrobicie telefon, którym będziecie mogli się świetnie bawić ze swoim rodzeństwem lub 

kolegami i koleżankami. Rodzice pomóżcie dzieciom zrobić otwory w kubeczkach. Dzieci 

przewlekają przez nie sznurek (około 3–4m) i próbują zrobić na jego końcach supły w taki sposób, 

aby sznurek nie wypadał z kubeczków. Dzieci ustawiają się parami (zaproście do zabawy 

rodziców, rodzeństwo) ze swoimi „telefonami” i zaczynają prowadzić dialog według schematu: 

powitanie, przedstawienie się, zapytanie o pogodę, pożegnanie. 

ĆWICZENIE 2 

 „Jak to jest, kiedy ma się rodzeństwo?” – rozmowa na temat relacji dzieci z ich rodzeństwem. 

Usiądźcie razem wygodnie i  rozłóżcie zdjęcia  na środku. Możecie wykorzystać moją 

propozycję lub rodzinne zdjęcia .Przyjrzyjcie się ilustracjom. To jest rodzina. Jak myślicie, kto 

to jest? (Rodzic podnosi ilustrację przedstawiającą mężczyznę) Dlaczego tak myślicie? A to 

kto? (Rodzic podnosi ilustrację przedstawiającą kobietę) Dlaczego tak myślicie? Jak myślicie, 

kim są te dzieci? Niech wstaną te dzieci, które mają brata. (Dzieci wstają i po kolei mówią 

imię swojego brata lub imiona braci, następnie siadają) Teraz niech wstaną dzieci, które mają 

siostrę. (Dzieci wstają i po kolei mówią imię swojej siostry lub imiona sióstr, następnie 

siadają).  Opowiedzcie o swoim rodzeństwie.  

 

 Ćwiczenia oddechowe „Jadę hulajnogą”. 

Dzieci stoją swobodnie. Na słowa : Hulajnoga przemieszczają się po pokoju lub ogrodzie, 

naśladując jazdę hulajnogą. Na słowo: Stop, dzieci zatrzymują się, odpoczywają. Biorą nosem 

głęboki wdech i powoli wypuszczają powietrze. Za drugim razem dzieci biorą wdech, przy 

wydechu podskakują, wołając: Hulajnoga! 

 Rymowanka 

Dzieci przykucają. Śpiewają pierwszą część rymowanki, powoli podnosząc się do góry, a drugą 



część – powoli przykucając. Dzieci powtarzają : Słoń – ce wscho – dzi co – raz wy – żej 

 I za – cho – dzi co – raz ni – żej 

 

ĆWICZENIE 3 

  „Piknik” – praca z książką str.39. 

Dzieci opowiadają o tym, czy były kiedyś na pikniku oraz co można na niego zabrać. 

Następnie wykonują polecenia z książki. 

Jak skończycie pracę z książką, a rodzice swoją pracę, wybierzcie się na wspólny piknik do 

ogrodu. Smacznego i udanej zabawy! 

 

 


