
TYDZIEŃ XI.  28 maj 2020 r. (czwartek) 

Szczęść Boże! 

 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej pracy. 

Modlimy sią za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny oraz ustanie pandemii.  

 

„Zdrowaś Maryjo łaski pełna,  

Pan z Tobą.  

Błogosławionaś Ty między niewiastami  

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża,  

módl się za nami grzesznymi,  

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.” 

O Maryjo bez grzechu poczęta,  

módl się za nami,  

którzy się do Ciebie uciekamy. 

 

Pamiętamy też o nabożeństwie Majowym i śpiewamy  

Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. 

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

 

 

 

Temat dzisiejszego dnia: 

 „Z RODZINĄ 

NAJLEPIEJ”. 

 

 

 

 

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


■   Ćwiczymy dobrze nam znany zestaw ćwiczeń porannych, który zwiększy 

sprawność fizyczną dziecka i rozwinie współpracę. 

1. „Podaj woreczek” – zabawa w parach. Dziecko z osobą drugą stoją w parach, 

tyłem do siebie, dotykając się plecami, pośladkami i nogami. Nogi w lekkim 

rozkroku, stopy mocno przylegają do podłogi. Jedna osoba z pary trzyma w ręku 

woreczek gimnastyczny. Na sygnał: „Hop” przekazują sobie woreczek, 

wykonując skręt tułowia raz w lewą, raz w prawą stronę. Należy zwrócić uwagę, 

by pary starały się nie odrywać stóp od podłoża oraz nie odsuwały się od siebie. 

Zabawa może być prowadzona w różnym tempie.   

2. „Miesiące w roku” – dziecko wysuwa jedną nogę do przodu z podskokiem, 

następnie zamienia nogi. Podczas przeskakiwania z nogi na nogę wymawia 

kolejno nazwy miesięcy. Zabawa może być prowadzona w różnym tempie.  

3. „Rulony” – dziecko otrzymuje stronę z gazety lub dużą chustę. Leży na 

brzuchu, dłonie trzyma na gazecie/chuście. Na hasło: „Zwijamy rulony” podnosi 

ramiona, łokcie i dłonie i stara się zwinąć gazetę/chustę w rulon. Ćwiczenie 

powtarzamy 4–5 razy.  

4. „Sufit – podłoga” – dziecko maszeruje po pokoju w rytm dźwięków 

wystukiwanych przez osobę grającą np.: na bębenku. Podnosi wysoko kolana.  

Na hasło: ”Sufit” staje na palcach i podnosi ręce. Na hasło: „Podłoga” kładzie się 

na brzuchu.  

 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

                



■   „Rodzina” – rozmowa o rodzinie. 

 

 

 

 

Przyjrzyjcie się powyższym zdjęciom, na których widoczne są rodziny. 

Co możemy o nich powiedzieć? 



Czy umiecie podać nazwy członków każdej z rodzin?  

Czym różnią się te rodziny?  

Czym różnią się członkowie rodziny? (płcią, wiekiem, wyglądem itd.)  

Kim jest dla was mama mamy i mama taty?  

Kim wy jesteście dla nich?  

Kim jest dla was tata mamy i tata taty?  

Kim wy jesteście dla nich? 

Kim jest dla was siostra mamy i siostra taty?  

Kim jest dla was brat mamy i brat taty?  

Jak spędzacie czas wolny z rodziną?  

Co najbardziej lubicie robić z rodziną?  

Jak dzielicie obowiązki w swoich rodzinach?  

Ile osób ma twoja rodzina? Policz je.  

Kto to są dziadkowie?  

Jak mają na imię twoje babcie i twoi dziadkowie?  

Ile dzieci mają twoi rodzice?  

Ile masz rodzeństwa, ile sióstr, ilu braci?  

Jak się nazywają?  

Zabawę można przeprowadzić w języku angielskim, z użyciem słów 

określających członków rodziny: 

mama – mother,  

tata – father,  

babcia – grandmother,  

dziadek – grandfather,  

ciocia – aunt,  

wujek – uncle,  

siostra – sister,  

brat – brother,  

rodzeństwo – siblings. 

 

■     „Co słychać w domu?” – zagadki słuchowe.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CgH0us9plYo 

 

Proszę posłuchajcie różnych odgłosów  i  spróbujcie je odgadnąć.  

Podpowiem, że będzie to: budzik, drukarka, dzwonek do drzwi, klucze, 

https://www.youtube.com/watch?v=CgH0us9plYo


otwieranie lodówki, nalewanie wody, mikrofala, mikser, monety, spuszczanie 

wody w toalecie, mycie zębów, itd. 

 

■    „Które przedmioty należą do mamy, a które do taty” – wyodrębnianie głosek 

w słowach.  

Prezentuję zdjęcia z przedmiotami, które mogą należeć do taty  lub do mamy. 

                      

             

           

 

pomadka,    maszynka do golenia,      krawat, 

szpilki,    torebka,    koszula,  pasek do spodni, 

naszyjnik,    pantofle  



Proszę, byście wskazali te przedmioty, które bardziej pasują do taty, a które do 

mamy. Uwaga, różne przedmioty mogą należeć do różnych osób! Gdy ktoś 

wskaże przedmiot, powinien podać jego nazwę, wyodrębnić głoskę w nagłosie  

i wygłosie słowa oraz znaleźć podpis do tego obrazka. 

   

■   „Podskocz, jeśli usłyszysz głoskę…” – zabawa ruchowa.  

Zabawa polega na tym, że jeśli ktoś usłyszy wyraz rozpoczynający się na głoskę 

„m” – musi wtedy podskoczyć. Podają różne słowa. Gdy słowo nie rozpoczyna 

się na „m”, wszyscy stoją nieruchomo. Głoski można dowolnie zmieniać. 

 

■    „Scenka rodzinna” – zabawa dramowa.  

Zgromadzeni w domu domownicy dobierają się parami. Każda para przygotowuje 

scenkę sytuacyjną, w której biorą udział członkowie rodziny. Losujemy kartonik 

z rolą: „Ja i mama”, „Ja i tata”, „Siostra i brat”, „Mama i tata”, „Dziadek i ja”, 

„Babcia i ja” itp. Prezentujemy scenki w formie zagadek: Kto to jest?, Co robi? 

■   „Moja wesoła rodzinka” – słuchanie piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4 

Zachęcam do wysłuchania piosenki i proszę o policzenie, ile razy występuje  

w niej słowo mama? 

Proszę o powtarzanie treści piosenki wers po wersie. Podczas powtarzania treści 

jedna osoba proponuje gest, który ułatwi rytmiczne odtwarzanie wiersza np. 

tupanie, klaskanie, dotykanie podłogi palcem itd.  

Moja wesoła rodzinka  

sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk  

My rodzinę dobrą mamy,  

zawsze razem się trzymamy!  

I choć czasem czas nas goni,  

my jak palce jednej dłoni!  

Ref.:  Mama, tata, siostra, brat  

          i ja – to mój mały świat!  

          Dużo słońca, czasem grad –  

          to wesoły jest mój świat!  

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4


Mama zawsze kocha czule,  

ja do mamy się przytulę,  

w bólu, żalu i rozterce,  

bo ma mama wielkie serce!  

Ref.: Mama, tata, siostra, brat…  

Z tatą świetne są zabawy,  

z nim świat robi się ciekawy!  

Tata ma pomysłów wiele,  

jest najlepszym przyjacielem!  

Ref.: Mama, tata, siostra, brat…  

Gdy napsocę i nabroję,  

siedzę w kącie, bo się boję!  

Tata skarci, pożałuje,  

a mamusia pocałuje!  

Ref.: Mama, tata, siostra, brat…  

Kiedy nie mam taty, mamy,  

wszyscy sobie pomagamy!  

I choć sprzątać nie ma komu,  

jest wesoło w naszym domu!  

Ref.: Mama, tata, siostra, brat… 

 

■   „Dom to…” – zabawa w skojarzenia.  

Wszyscy siedzą w kole. Proszę, by każda osoba dokończyło zdanie: „Dom to…”. 

Uprzedzam, że wszystkie odpowiedzi są dobre, proszę o uszanowanie pomysłów 

innych osób. 

 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 27a. 

Proszę przyjrzyjcie się zdjęciom i przeczytajcie zdania. Proszę o pokolorowanie 

ramek ze zdaniami, które opisują sytuacje przedstawione na zdjęciach.  

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 27b. 

Proszę o narysowanie bukietu kwiatów po śladzie, a kwiaty proszę o wyklejenie 

kawałeczkami kolorowego papieru.  

 

 



Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 

■    A dla chętnych dodatkowe karty pracy i kolorowanki. 

Połącz ilość palców z odpowiednią liczbą. 

 



To rodzina Olka i Ady podczas spaceru. Narysuj w ramce swoją rodzinę.  

 

 

              Przeczytaj wyrazy i wskaż te osoby na obrazku. 



Proszę o pokolorowanie obrazka. 

 


