
 

 

 

Witajcie Smoki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „Moja rodzina” – słuchanie wiersza B.  Formy 

cele: rozwijanie i pogłębianie więzi rodzinnych, okazywanie szacunku i miłości rodzinie 

Moja rodzina 

Moja rodzina to ja, mama, tata. 
Mam też siostrę Alę i młodszego brata. 
Siostra jest wysoka, czarne włosy ma, 
a braciszek mały skończył latka dwa. 
Wspólne zabawy, wspólne spacery. 
Zimą na narty latem rowery. 
Czas wolny zawsze razem spędzamy, 
bardzo się mocno wszyscy kochamy. 

Krótka rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza i doświadczeń własnych dzieci: 

 Jakie postacie (osoby) zostały wymienione w wierszu? 

 Jaka jest siostra, jak ma na imię? 

 Jak rodzina spędza wolny czas latem, a jak zimą? 

 Czy Wy też kochacie waszą rodzinę? 

 Jak wasza rodzina spędza razem czas? 

 Spróbuj wymienić wszystkich członków Swojej rodziny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wydrukuj i potnij obrazek na paseczki lub w kwadraciki. Następnie ułóż i przyklej na kartonie. 
cele: ćwiczenie syntezy i analizy wzrokowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 „Rodzinny spacer do parku” – zabawa muzyczno ruchowa 

cele: usprawnienie poczucia rytmu, wdrażanie do dokładnego wykonywania poleceń 

  Przed rozpoczęciem zabawy  każde dziecko zaopatruje się w  kartkę. Dzieci wedle uznania  

i w rytmie muzyki klasycznej maszerują po pokoju.  

https://www.youtube.com/watch?v=JTc1mDieQI8&t=   zabawa może być też  przy innej 
muzyce  

Na przerwie w muzyce  dorosły wydaje  następujące polecania: 

 wieje wiatr – dziecko zatrzymują się, układają kartę papieru na dłoniach na wysokości 

brody i dmuchają na nią; 

 pada deszcz – dziecko zatrzymuje się, siada na podłodze a przed sobą układa kartę 

 i opuszkami palców delikatnie po niej stuka; 

 Uwaga! Kałuża – dziecko zatrzymują się, układa kartkę papieru przed sobą i 

przeskakuje  przez kałużę; 

 burza – dziecko zatrzymuje się, kartę papieru zgniata  w kulę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JTc1mDieQI8&t=
https://www.youtube.com/watch?v=JTc1mDieQI8&t=


Rodzinny bukiet 

cele: pogłębianie więzi rodzinnych, okazywanie uczuć najbliższym 

Do przygotowania: kartka lub karton A-4 biały, farby, pędzelek, zielony papier lub bibułka, 

ew. kolorowy papier na wazonik, wstążka lub gotowa kokardka: 

Na złożonej na pół kartce – w jej górnej i środkowej  części odciśnij swoją dłoń lub kilka 

dłoni w dowolnych kolorach – to będą kwiaty.    

Poczekaj aż wyschną i dorysuj (domaluj lub wytnij z zielonego papieru) dłoniom – kwiatkom 

łodyżki i listki (ewentualnie doniczkę, wazonik lub domaluj/doklej kokardkę) i laurka gotowa 

(wzory – na obrazkach poniżej). 

Dodatkowo: kubeczek – najlepiej jednorazowy lub mało używany w domu, kasza lub 

niepotrzebny papier (kolorowa gazeta) do wypełnienia kubeczka, długi patyczek do szaszłyka.  

Możesz wyschnięty odcisk dłoni wyciąć nożyczkami, dokleić patyczek od szaszłyka 

(pomalować lub okleić patyczek zieloną bibułką). Do kubeczka wsyp kaszę albo wypełnij 

papierem zmiętym w kulkę i wstaw kwiatek na patyczku (ostatni obrazek). 

   

 



OPOWIEDZ CO ROBIĄ CZŁONKOWIE RODZINY NA OBRAZKACH? 

 

 

 

 



ZABAWA PRZY PIOSENCE  
„OJCIEC WIRGILIUSZ” cel: usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie małej i dużej motoryki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TU9YJR4v5Qw 
oraz https://www.youtube.com/watch?v=7y3lg_MYzVU 

 

Jedno z domowników zostaje wybrane na Ojca Wirgiliusza i staje naprzeciw innych 

domowników.  

 

Rozpoczyna się piosenka: 

Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, 

A miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje, 

Hejże dzieci, hejże ha 

Róbcie wszystko, co i ja …  (ostatnie dwa wersy powtarzamy 2 razy) 

 

Na końcu ostatniej zwrotki Ojciec Wirgiliusz wykonuje dowolny ruch, gest, który pozostali  

mają za zadanie naśladować. Następnie wybiera kogoś z uczestników zabawy, które zostaje 

nowym Ojcem Wirgiliuszem i zabawa zaczyna się od początku.  

 

Jeśli bawią się dwie osoby – wymieniają się za każdym pokazaniem ruchu- gestu. Jeśli jest 

jeden uczestnik – może on wykonywać ćwiczenia  z filmiku lub przy lustrze, przyglądając się 

sobie podczas wykonywania ćwiczeń. 

Po słowach: sto dwadzieścia troje – może np. położyć ręce na biodrach. 

Hejże, dzieci – dwa podskoki 

hejże ha – dwa klaśnięcia 

róbcie wszyscy to co ja – może wykonać jakieś proste gesty, ćwiczenia (np. przysiady, 

ukłony, wymachy). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TU9YJR4v5Qw
https://www.youtube.com/watch?v=7y3lg_MYzVU


 

Wyklej puste miejsca plasteliną w odpowiedznm kolorze 

cele: ćwiczenie skupienia uwagi na zadaniu, dopasowywanie kolorystyki plasteliny do zamkniętej powierzchni, 

usprawnianie motoryki dłoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAC ZABAW 

 

cele: rozwijanie percepcji wzrokowej i pamięci sekwencyjnej 

 



 

 

 

cele: kształtowanie umiejętności odkodowywania obrazka 

 



Zabawy paluszkowe: 

 
cele:  doskonalenie sprawności dłoni i palców, wyrażanie zadowolenia w zabawie z bliskimi. 

RODZINKA 

(dotykamy kolejno paluszków dziecka, zaczynając od kciuka) 

Ten duży- to dziadziuś 

A obok – babunia 

Ten w środku -to tatuś. 

A przy nim- mamunia. 

A to jest- dziecinka mała 

A to- moja rączka cała! 

PIĄSTKA 

(Zaciskamy piąstki i kolejno odchylamy palce.) 

Kciuk mówi - Jestem ważny i bogaty. 

Palec wskazujący mówi - Jestem wielkim królem. 

Palec środkowy mówi - Jestem Mikołajem. 

Palec serdeczny mówi - A ja jestem wróżką. 

Mały palec mówi - Ach, zmyślacie! Wiecie przecież sami, 

ze wszyscy jesteśmy tylko paluszkami. (poruszamy wszystkimi palcami).  

 

 

 

 



DZIKIE ZWIĘRZĘTA NA ŚWIECIE 

 

Obejrzyj fotografie i spróbuj nazwać zwierzęta 

cele: ćwiczenia poprawnej wymowy nazw zwierząt wykorzystanie własnych doświadczeń dzieci 

(rozpoznawanie zwierząt na obrazkach)  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEW – KRÓL ZWIERZĄT 

cele: wzbogacenie doświadczeń plastycznych, doskonalenie posługiwanie się nożyczkami, wykonanie 

pracy według instrukcji 

 

Lew nazywany jest królem zwierząt. Niezmiennie zachwyca swoją postawą i bujną grzywą. 

Podziwiają go zarówno dzieci, jak i dorośli. Lew to przecież bohater wielu książek, bajek, 

filmów.  

Wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą sympatycznego lwa.  

Potrzebne będą:  blok rysunkowy z białymi i kolorowymi kartkami, kartki z kolorowego 

bloku kreatywnego lub arkusze po kolorowych opakowaniach (mogą być kolorowe gazety, 

nożyczki, kredki, klej biurowy. 

Dzieci samodzielnie lub z pomocą dorosłego  rysują i wycinają głowę i ciało lwa. Używamy 

pomarańczowej lub żółtej kartki. 

 



Wycinacie dużo kolorowych pasków. Nie muszą być równe - ważne, by dzieci robiły to  

w miarę samodzielnie. Dzięki temu nawet młodsze dzieci rozwijają umiejętność wycinania. 

Na dole kartki przyklejamy ciało lwa a powyżej tworzymy kolorową, bujną grzywę.  

 

Przyklejamy kolorowe paski niczym promyki słońca. 

Kiedy grzywa jest gotowa przyklejamy głowę lwa. 

  

Kredkami rysujemy grzywkę, oczy, pyszczek, nos. 

 

 

 



I gotowe. 

 



 

 

 

 

WESOŁEJ ZABAWY  
 


