
25.05.2020r. poniedziałek 

Dzień dobry Wszystkim! 

W tym tygodniu zajęcia będą poświęcone Rodzinie.  

 

Przebieg zajęć: 

1.Witamy się piosenką (na melodię „Panie Janie”): 

„Witaj (imię dziecka), witaj (imię dziecka) 

Jak się masz? Jak się masz? 

Wszyscy Cię witamy, wszyscy pozdrawiamy  

Bądź wśród nas, bądź wśród nas.”    

2.Komentujemy pogodę, którą widzimy za oknem. Czy są chmury? Czy pada deszcz? Czy świeci 

słońce? 

3.Dziś jest poniedziałek. Ten dzień oznaczony jest kolorem zielonym. Proszę poszukać wraz z 

dzieckiem koloru zielonego w swoim otoczeniu, na ubraniu. Zielony to też kolor Wiosny. 

4. „Rodzina” –  czytanie wiersza. 

Dom to przede wszystkim rodzina,  oto  się krótki wierszyk o rodzinie.  Czytając go proszę 

wykorzystywać palce dłoni: 

Ten pierwszy to Dziadziuś, (kciuk) 

tuż obok Babunia. (wskazujący) 

Największy to Tatuś, (środkowy) 

a przy nim mamusia. (serdeczny) 

A to ja dziecina mała, (mały) 

i to jest rodzinka, 



moja ręka cała. 

 

5. Proszę przygotować zdjęcia, na których jest dziecko, mama, tata, rodzeństwo, babcia, dziadzio itd. 

Na końcu scenariusza są załączone PSC-y członków rodziny. Proszę pokazywać dziecku zdjęcie członka 

rodziny  i potem odpowiedni PSC.  

6.”Taniec rodzinki”.  Do zabawy zapraszamy całą rodzinę! 

 

 

Podajmy sobie ręce                    tworzymy pary i robimy dwa obroty w kółeczku 

i zróbmy kółka dwa 

i brzuszek do brzuszka              dotykamy się brzuszkami 

i uszko do uszka                         przystawiamy ucho do ucha partnera 

i tak do białego dnia.                Jeden obrót w parach 

Więc bawmy się, więc bawmy się,     tworzymy wszyscy duże koło 

zabawa nic nie kosztuje                       idziemy trzymając się za ręce 

Masz dłonie dwie,                                pokazujemy przed sobą, wew. stroną do góry 

Więc klaśnij w nie                                 klaszczemy 2x 

A muzyka niech nam gra                    stoimy i kładziemy ręce na biodrach 

Tra, la, la ,la, la.                                    obrót dookoła siebie z rękami na biodrach 

 

Melodia  w rytmie walczyka.  Np. https://www.youtube.com/watch?v=fBnvNSQOXjQ  

Piosenki o rodzinie:  

https://www.youtube.com/watch?v=kbodTvF0Luo 

https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34 

https://www.youtube.com/watch?v=fBnvNSQOXjQ
https://www.youtube.com/watch?v=kbodTvF0Luo
https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34


 

7. Praca plastyczna „Moja rodzina” 

Proszę wydrukować zdjęcia osób z rodziny lub wybrać zdjęcia , które mają Państwo w domu. Na dużej 

kartce proszę pośrodku przykleić zdjęcie dziecka, (można dodać  PSC – znajdują się pod scenariuszem 

zajęć). Po bokach przyklejamy poszczególnych członków rodziny. 

Zachęcam, aby wysyłać  prace na domowo393@gamil.com 

Pozdrawiam serdecznie 
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