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„Moja rodzina” 

 

Dzień dobry kochani! Mam nadzieję, że Dzień Dziecka był pełen wrażeń! 

1. Czas na poranną rozgrzewkę! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rJk74NtwyEA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1I

mzox0DmLUhIUw-

Pczqb1j1MH4hNwPq_z0HaoZjQFXJRRdRuqAsxAhd8&app=desktop 

2. Gimnastyka buzi i języka: 
„O mojej rodzinie” – ćwiczenie doskonalące prawidłową realizację głoski „r”. 

Rodzic recytuje wierszyk fragmentami, a dziecko powtarza za nim. 

Ćwiczenie można powtórzyć kilka razy. 

 

„O mojej rodzinie” (Dominika Góra) 

 

O mojej rodzinie wiersz opowiem sama: 

korale z makaronu lubi nosić mama. 

Siostra lubi rysować róże na papierze, 

brat bije rekordy prędkości na rowerze. 

Tata wierci wiertarką i przykręca śrubki, 

a ja bardzo lubię kukurydziane chrupki. 

3. Rodzina – poszerzanie słownictwa dzieci. 

Rodzic prezentuje plakat przedstawiający rodzinę (załącznik). Dziecko nazywa 

poszczególnych członków rodziny. Następnie z rozsypanki literowej (załącznik) 

układa napis RODZINA i umieszcza nad plakatem. 

Ponadto zastanawia się, jak nazywa się członków rodziny (mama, tata, syn, córka, 

siostra, brat, babcia, dziadek, wnuczka, wnuczek). 

Rodzic może podpowiadać dziecku, zadając pytania pomocnicze: 

Kim jesteś dla Twoich rodziców? (córka / syn); 

Kim jesteś dla Twoich dziadków? (wnuczka / wnuczek); 

Kim jesteś dla swojego rodzeństwa? (siostra / brat). 

4. Jak powstaje dom? – rozwijanie umiejętności logicznego myślenia. 
Czy wiesz jak powstaje dom? Przyjrzyj się ilustracji, która przedstawia etapy 

powstawania domu (załącznik). 

https://www.youtube.com/watch?v=rJk74NtwyEA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Imzox0DmLUhIUw-Pczqb1j1MH4hNwPq_z0HaoZjQFXJRRdRuqAsxAhd8&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=rJk74NtwyEA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Imzox0DmLUhIUw-Pczqb1j1MH4hNwPq_z0HaoZjQFXJRRdRuqAsxAhd8&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=rJk74NtwyEA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Imzox0DmLUhIUw-Pczqb1j1MH4hNwPq_z0HaoZjQFXJRRdRuqAsxAhd8&app=desktop


Teraz jestem ciekawa czy samodzielnie uda Ci się ułożyć w odpowiedniej kolejności 

etapy powstawania domu (załącznik). 

5. Mój dom rodzinny – propozycja pracy plastyczno-technicznej. 
Rodzic drukuje szablon domu do wycięcia na kartce z bloku technicznego (załącznik) 

Dziecko samodzielnie wycina domek po linii. Na środku rysuje okna, drzwi i ozdabia 

front domu i dach w dowolny sposób, po czym odwraca arkusz na drugą stronę i 

wypełnia wnętrze (pomiędzy przerywanymi liniami) zgodnie z jedną z propozycji: 

- rysuje własną rodzinę kredkami lub pastelami olejnymi; 

- przykleja fotografię własnej rodziny. 

Na sam koniec zagina boczne skrzydła w miejscu przerywanych linii (aby dom stał) i 

paski tworzące dach, które skleja za pomocą zakładki (część szablonu oznaczona 

kropkami). 

6. Uwaga! Mam dla Was zadanie specjalne! 
Jestem ciekawa komu uda się odgadnąć hasło! 

W załączniku wysyłam zagadkę. 

 

7. W załączniku są również dodatkowe karty pracy. Zachęcam do ich wykonania. 

 

8. Wysyłam Wam również linki do gier interaktywnych. 

 

Połącz wyraz z członkiem rodziny:  https://wordwall.net/pl/resource/2334363/rodzina 

 

Znajdź parę: https://wordwall.net/pl/resource/2540138/rodzina 

Życzę miłego dnia! 

Pozdrawiam! 
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