
Dzień rodziny – 15 maja 

Piraci gr. VI 



Wiersz pt. „Rodzina” 

 Cel: dziecko uważnie słucha i rozumie teksty czytane dostosowane do poziomu i możliwości dziecka  

     

      Jestem Ignacy, a to moja rodzinka, o której teraz powiem Wam 
słów kilka. To jest mój tatuś, tatuś ukochany. Teraz z tatusiem 
mamy poszukamy. To jest mamusia, mamusia kochana. Zawsze 
pogodna, zawsze roześmiana. To moja siostra, starsza o dwa lata. 
Widzę młodszego ode mnie brata. A czy gdzieś przypadkiem nie 
schowała się babcia z dziadkiem? Też ich poszukamy, bo to 
rodzice taty i mamy! Również w domu, na naszej kanapie leży pies 
Burek, który jak śpi to chrapie. On również należy do naszej 
rodziny. Pilnuje domu kiedy my już śpimy. Z rodziną, miło spędzać 
czas. Najważniejsza jest rodzina dla każdego z nas. 



 Omówienie wiersza:           
przypomnienie nazw członków rodziny, 
występujących w wierszu.  

 Kto mieszka z Ignacym w jego domu? 



Wiersz pt. „Jadą goście” 
 Wreszcie nadeszło to upragnione, 

To wyczekane i wyśnione, 
Moje marzenie o 6 świeczkach. 
Dzisiaj zostanie spełnione. 

 W domu wielka wrzawa od rana; 
Mama nie wyspana, ale roześmiana. 
Duży stół nakrywa tata, 
Bo zawita tu pół świata. 

 Już wybiła ta godzina, 
Właśnie schodzi się rodzina – 
Dzwonią do drzwi: dziadek, babcia, 
Wujek Krzysio, ciocia Sabcia. 
Dziadka Tadka też witamy, 
To jest tata mojej mamy. 

 Coraz więcej jest radości, 
Coraz więcej wchodzi gości. 
Wszyscy już przy stole siedzą, 
Tort urodzinowy jedzą. 

 



 Cel: dziecko buduje uporządkowane, logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi 

Pytania:  

1. O jakim święcie jest mowa w 
wierszu? 

2. Kto przyszedł na przyjęcie? 

 

 



MAMA 
MA – MA 



TATA 
TA - TA 



RODZICE 
RO – DZI - CE 



CÓRKA 
CÓR - KA 



SYN 



DZIECI 
DZIE - CI 



SIOSTRA 
SIO - STRA 



BRAT 



Rodzeństwo 
Ro – dzeń - stwo 



NIEMOWLĘ 
N IE – MO - WLĘ 

 



BABCIA 
BAB - CIA 



DZIADEK 
DZIA - DEK 



  Dziadkowie 
        Dziad – ko - wie 



CIOCIA 
CIO - CIA 



WUJEK 
WU - JEK 



KUZYN            KUZYNKA 
      KU - ZYN         KU – ZYN- KA 



Rodzina jest najważniejsza! 



Wymień członków swojej rodziny 





WYZWANIE!  

Cel: dziecko przedstawia członków swojej rodziny bliższej i dalszej, stosuje liczebniki porządkowe 

• Wytnij puzzle i przyklej na kartkę. MIŁEJ ZABAWY  

• Pokoloruj 2, 5, 6,9 bukiet. Licząc od lewej strony. 

 

 



„KWIATY DLA MAMY I TATY” 

Cel: dziecko stosuje liczebniki porządkowe 

 

W pierwszym wazonie narysuj 2 kwiaty, w trzecim wazonie 4 kwiaty, w piątym 
wazonie narysuj 6 kwiatów, a w ostatnim 3 kwiaty 



Kwiatki na Dzień Matki 
Wykonaj działania i zapisz wyniki. 

 
Cel: dziecko stosuje liczebniki główne oraz wykorzystuje liczmany lub 

inną reprezentację graficzną, przestrzega reguł potrzebnych w 

przeliczaniu   

2 

5 

+4 - 3 -1 +5 

+4 -3 -2 +5 



Narysuj kwiat po śladzie. 



Doprowadź Jana do psa Burka. Jego drogę narysuj 
czerwoną kredką. 



Laurka dla mamy 
Cel: dziecko wykorzystuje papier i materiały o różnej fakturze składa papier o różnej wielkości i fakturze, dba 

o porządek podczas wykonywania prac plastycznych 

 

WYKONAJ LAURKĘ DLA MAMY WYKORZYSTUJĄC MATERIAŁY, JAKIE MASZ 
W DOMU. MOŻESZ NARYSOWAĆ BUKIET KWIATÓW, SERCE, PORTRET 

SWOJEJ MAMY… WYKONANIE DOWOLNE  



Piosenka dla taty  
pt. „Tata Czarodziej”  

https://www.youtube.com/watch?v=hiYZStxAZpI 
 
Cel: dziecko samodzielnie i w grupie śpiewa poznane piosenki  

Posłuchajcie wspólnie piosenki, postaraj się zapamiętać jej refren   

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


Przeczytajcie wiersz i odpowiedzcie na pytania. 
Cel: dziecko słucha utworu, odpowiada na pytania 

„DWIE POŁÓWKI” wiersz 
Mama, tata to mądre główki 
Są jak jabłka dwie połówki 

Tata w piłkę ze mną gra 
Mama sto pomysłów ma. 

 
Tata rower zreperuje 
Mama siniak pocałuje 
Tata zimą ciągnie sanki 

Mama z kwiatów plecie wianki. 
 

Mama, tata mądre główki 
Są jak jabłka dwie połówki 
Co za jabłko mówię wam 

Jaki skarb ja w domu mam...  

Jakie zajęcia można wykonywać z tatą, a jakie z mamą? 
W czym pomagasz tacie? 

W czym pomagasz mamie? 
 



Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne  
MIŁEJ ZABAWY!  

https://www.youtube.com/watch?v=ewYgrFUwr5I 
„Zabiorę brata na koniec świata” – wspólny taniec przy piosence 
Cel: dziecko opanowuje nowe kombinacje ruchowe, rozwija sprawność fizyczną  

1. Ćwiczenia głowy i szyi–siad skrzyżny, ręce na kolanach dziecko naśladuje 
ruchy głowy żółwia wydostającego się i wchodzącego do skorupy. 5 razy 
2.Ćwiczenia wieloznaczne–„Krasnale i wielkoludy” –dziecko naśladuje chód 
krasnali (ręce na kolanach) oraz wielkoludów (ręce w górze) 6 razy 
3.Ćwiczenia mięśni brzucha –leżenie tyłem, ramiona w bok, nogi ugięte w 
kolanach, stopy oparte na podłożu –próba uchwycenia palcami stóp leżącej na 
podłodze chusty, uniesienie w górę i opuszczenie jej na brzuch. 5 razy 
4.Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Puste kosze, pełne kosze” dziecko 
wykonuje przysiad podparty, na zapowiedź  „puste kosze” prostuje się , 
rozkłada ręce w bok; na zapowiedź „pełne kosze” wykonuje powtórnie 
przysiad podparty. 6 razy 

https://www.youtube.com/watch?v=ewYgrFUwr5I
https://www.youtube.com/watch?v=ewYgrFUwr5I

