
 

GRUPA I „SŁONECZKA” 

 

Rodzinna wycieczka- opowiadanie  U. Piotrowskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostałem zaproszony przez Piotrusia i jego rodzinę na rodzinną wycieczkę za miasto. Po 

drodze śpiewaliśmy piosenki i było bardzo wesoło. Znaleźliśmy piękną łączkę pod lasem, 

rozłożyliśmy koc, a mama wyjęła z koszyka smakołyki. Zajadałem aż mi się uszy  trzęsły.   

Na polankę przyjechała jeszcze jedna rodzina- mama, tata, synek i córeczka. Mieli ze sobą 

kolorową piłkę. 

- Może zagramy mecz?- zapytał Piotruś. 

I zagraliśmy. Tatusiowie byli bramkarzami, a my zawodnikami. Mamusie nam kibicowały i 

biły brawo. Mecz zakończył się remisem. Potem pożegnaliśmy się i pojechaliśmy na 

poszukiwanie tajemniczych miejsc. Och, jak było cicho i spokojnie. Tylko drzewa szumiały. 

Nagle usłyszeliśmy dziwne odgłosy: ku-ku, ku-ku! 

- Kto to, kto to? – pytał Piotruś. 

-To kukułka – odpowiedziała mama. 

A tata mrugnął do nas i zawołał: 

-Kukułeczko ile drzew jest w lesie? 

I kukułka znów zaczęła kukać, my liczyliśmy. Tatuś był zajęty robieniem zdjęć i kukułce i 

drzewom- pstryk, pstryk. 

Po powrocie z wycieczki zrobiliśmy piękny album ze zdjęciami z naszej wycieczki. 

Wieczorem w przedszkolu pokazałem album wszystkim zabawkom w przedszkolu  

i opowiedziałem jak miło spędza czas Piotruś i jego rodzina. Pajacyk Hopsalalek fiknął  trzy 

koziołki i zawołał: 

-Niech żyje rodzinka! 



Pytania do tekstu: 

-Gdzie wybrała się rodzina Piotrusia? 

-Kto jeszcze przyjechał na polankę? 

-Co dzieci robili z rodzicami? 

-Kogo rodzina usłyszała w lesie? 

-Co zrobili po powrocie do domu? 

Zabawa- Jedziemy na rowerach 

Dziecko udaje jazdę na rowerze trzymając ręce tak jak na kierownicy i wysoko podnosząc 

kolana podczas biegu. Na sygnał klęka na jedno kolano i udaje, że pompuje oponę wydając 

odgłos- ssss,ssss,ssss…… 

 

Moja rodzina- praca z obrazkiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko przygląda się obrazkowi i mówi kto się na nim znajduje - mama, tata, córka, syn, 

babcia, dziadek. Opowiada jak są ubrane poszczególne postacie. 

Potem wymienia członków swojej rodziny i podaje stopień pokrewieństwa. Jeśli wie może 

podać imiona, np. babcia Zosia to mama taty, a dziadek Jacek to tata mamy. 

Warto też poćwiczyć z dzieckiem (w miarę jego możliwości) angielskie odpowiedniki słów: 

mama, tata, syn, córka, siostra, brat, babcia, dziadek. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Father (dad)                                 Son 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mother (mom) Daughter  

Grandmother 

( grandma ) 

Grandfather 

( grandpa ) 



Pokoloruj figury według wzoru: kwadraty czerwone jak serduszko, koła niebieskie jak niebo, 

trójkąty zielone jak trawa 

 



WYKLEJANKA – MOJA RODZINA 

Potrzebne będą: wycięte przez dorosłego figury geometryczne - koła w kolorze żółtym lub 

różowym (na głowy członków rodziny), kolorowe trójkąty dla dziewczynek i kobiet  

w rodzinie, prostokąty lub kwadraty dla chłopców i mężczyzn w rodzinie, klej, karton, kredki. 

Przygotuj w dorosłym tyle figur ile osób jest w rodzinie (trójkątów i prostokątów lub 

kwadratów), do każdej figury doklej na górze koło – głowę… 

 

Dorysuj każdej osobie oczy, buzię, nos, włosy oraz ręce i nogi… 

 

Możesz dowolnie ozdobić obrazek (kwiatki, serduszka, baloniki itp.). I gotowe! 



Buziak- umuzykalnienie 

Piosenka do posłuchania ewentualnie nauki. 

1. Co dzień na policzku 

Od samego rana 

Mam od mamy prezent 

Miłego buziaka 

Ref: Buzi, buzi, buźki 

Wesołe cmokuśki 

Każdy bardzo lubi 
Dostawać całuski / x2 

2. Chodzę z mym buziakiem                                     

Chodzę przez dzień cały 

I się bardzo cieszę 
Bo mam go od mamy 

Ref: Buzi, buzi, buźki 

Wesołe cmokuśki 

Każdy bardzo lubi 
Dostawać całuski / x2 

3. Dziś będzie odwrotnie 

Bo jest święto mamy 

Tak więc my mamusi 

Buziaka dziś damy 
Ref: Buzi, buzi, buźki 

Wesołe cmokuśki 

Każdy bardzo lubi 
Dostawać całuski / x2 

https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U- link do piosenki. 

 

 I trochę gimnastyki: 

https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM 

Zestaw sześciu ćwiczeń – propozycja gimnastyki:  

1. Naprzemienne wymachy rąk do przodu/ tyłu.  

2.  Pochylanie głowy w lewo/prawo.  

3.  Rozkrok, skłon do przodu i dotknięcie prawej kostki lewą ręką; wyprost i zmiana stron. 

4.  Dwa małe podskoki w miejscu i jeden najwyższy. 

5.  Leżenie przodem, unoszenie się na wyprostowanych rękach.  

6.  „Rowerek”. 

 

 

WESOŁEJ ZABAWY  

https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U
https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM

