
MY FAMILY 

Witam w kolejnym tygodniu nauki zdalnej. Zbliża się dzień mamy oraz taty, więc myślę, że to idealny 

moment na gry i zabawy w tej oto tematyce. 

Dzieci poznają  nazwy członków rodziny:  

mummy/mother - mama 

daddy/father - tata 

brother - brat 

sister - siostra 

baby - dziecko 

grandmother- babcia 

grandfather - dziadek 

family - rodzina 

Prawidłowej wymowy słów możecie posłuchać na stronie 

https://www.youtube.com/watch?v=u9kpdmCtO34 
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Rodzic pokazuje dziecku obrazki przedstawiające członków rodziny – tłumaczy ich nazwy na język polski. 

Zachęca, aby dziecko powtarzało słowa. 

 

Zamiana miejsc 

Rozkładamy na dywanie karty przedstawiające członków rodziny. Dziecko zamyka oczy a rodzic zmienia 

miejsca kart. Dziecko musi zgadnąć jakie karty zmieniły miejsca. 

Stop 

Rozkładamy karty obrazkowe w różnych miejscach pokoju . Włączamy muzykę. Gdy muzyka przestanie 

grać, rodzic wypowiada słowa, a zadaniem dziecka jest dotarcie do odpowiedniej karty. 

Family tree 

Pokazujemy dziecku kartę obrazkową przedstawiająca poszczególnych członków rodziny.  Jeżeli zgadnie 

kogo ona przedstawia układamy wieżę z kart i kubków, czyli karta – kubek – karta – kubek. 

 

Zapraszam do zapoznania się z piosenką „Family”.  

Piosenka dostępna na stronie https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA 

 

Family 

Family 

Family 

We are family. 

Mommy and daddy. 

Brother and sister 

Grandma Grandpa 

One big family 

Reading with mommy 

Riding with daddy 

Grandma, grandpa love to cook 

Baseball with brother 

Dancing with sister 

You can count on me 

We are family 

Mommy and daddy. 

Brother and sister 

Grandma Grandpa 

One big family 

Family 

Family 

Family 

We are family. 

https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA


 

Reading with mommy – czytam z mamą 

Riding with daddy – jeżdżę na rowerze z tatą 

Love to Cook  - kocham gotować 

Baseball with brother – gram w baseball z bratem 

Dancing with sister – tańczę z siostrą 

 

Zachęcam do wysłuchania rymowanki o rodzinie dostępnej na stronie 

https://www.youtube.com/watch?v=jp44r8yDn1g 

Najpierw posłuchajcie rymowanki, postarajcie się powtarzać jej treść razem z nagraniem, a potem 

spróbujcie powiedzieć ją z pamięci.  

This is my father – To jest mój tata 

This is my mother – To jest moja mama 

This is my brother – To jest mój brat 

He is very tall – On jest bardzo wysoki 

This is my sister – To jest moja siostra 

This is the baby – To jest dziecko 

This is me – To jestem ja 

And we are family – I jesteśmy rodziną 

 

Na zakończenie zabawa ruchowa „Teddy says”. 

Rodzic wydaje polecenia, a dziecko wykonuje odpowiedni ruch: 

 

stand up - wstań 

sit down- usiądź 

jump - skacz 

nod your head- kiwaj głową 

clap your hands - klaszcz 

stamp your feet-  tup nogami

Zapraszam do wzięcia udziału w zabawie ruchowej “Clap your hands” dostępnej na stronie 

https://www.youtube.com/watch?v=C3c8fzbsfOE 

https://www.youtube.com/watch?v=jp44r8yDn1g
https://www.youtube.com/watch?v=C3c8fzbsfOE


W ramce zamieszczonej poniżej narysuj swoją rodzinę. 

 

 

 

 



Pozdrawiam i życzę miłej zabawy☺ 

Kamila Olejnik 

 

 


