
Propozycja zabaw i ćwiczeń ,,Święto Mamy i Taty” cd. 

Witam w kolejnych dniach nauki zdalnej. 

,,Rodzina” - spójrz na fotografie poniżej i spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

 

- Czy umiesz podać nazwy członków każdej z rodzin? 

- Czym różnią się te rodziny? 

- Czym różnią się członkowie rodzin? (płcią, wiekiem, wyglądem itp.) 

- Ile osób ma twoja rodzina? 

- Kto to są dziadkowie? 

- Jak mają na imię twoje babcie i twoi dziadkowie? 

- Ile masz rodzeństwa, jak mają na imię? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Teraz nauczysz się krótkiego wierszyka pt. ,,Rodzinka” wykorzystując palce dłoni.  

Proponuje Wam naukę krótkiego wierszyka o rodzinie, wraz z zabawą naszymi paluszkami 

 

 

Aby trochę się poruszać zapraszam do zabawy ruchowej ,,Podskocz, jeśli usłyszysz głoskę….”. Rodzic 

wyjaśnia dziecku, że ma podskoczyć, kiedy usłyszy wyraz rozpoczynający się głoską m. Podaje różne 

słowa. Gdy słowo nie rozpoczyna się na m, dziecko stoi nieruchomo. Głoski można dowolnie 

zmieniać. 

 

W ramach utrwalenia nazw członków rodziny proponuje zabawę ,,Kto jest kim?” - Rodzic prowadzi 

rozmowę z dzieckiem. 

Mama twojego taty / twojej mamy to dla ciebie….. 

Tata twojego taty/ twojej mamy to dla ciebie….. 

Siostra twojej mamy / twojego taty to dla ciebie….. 

Brat twojej mamy / twojego taty to dla ciebie….. 

Córka twojej cioci / twojego wujka to twoja …. 

Syn twojej cioci / twojego wujka to twój……. 

Mama twojej babci / twojego dziadka to twoja ….. 

Tata twojej babci / twojego dziadka to twój …. 



 

 

Zaprasza do zabawy w skojarzenia . Rodzic prosi, by dziecko dokończyło zdanie ,,Dom to…”. 

Wszystkie odpowiedzi są dobre. 

 

,, Co słychać w domu” – zagadki słuchowe. Zaraz usłyszysz pewne odgłosy , spróbuj je odgadnąć.  

  Do zabawy wykorzystaj ten link https://www.youtube.com/watch?v=CgH0us9plYo. 

 

Kolejna zabawa to ,,Które przedmioty należą do mamy, a które do taty”? Rodzic pokazuje dziecku 

obrazki z przedmiotami, które mogą należeć do taty i/lub do mamy. Prosi, by dziecko wskazało te 

przedmioty, które bardziej pasują do taty (lub do mamy). Gdy dziecko wskaże przedmiot, podaje jego 

nazwę, wyodrębnia głoskę w nagłosie (czyli na początku) i wygłosie (czyli na końcu) słowa.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CgH0us9plYo


Jeśli masz ochotę pośpiewać to zapraszam do wysłuchania piosenki „Moja wesoła rodzinka”  

dostępnej na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc . 

W dniu 30 maja obchodzimy Świętowy Dzień Soku. Warto było by dzień ten uczcić szklanką soku np. 

pomidorowego. Sok pomidorowy wzmacnia układ odpornościowy i wspomaga pracę oczu, ma wiele 

właściwości zdrowotnych i wartości odżywczych. W związku z tym powinno się regularnie po niego 

sięgać. Przygotowanie soku jest bardzo łatwe, dlatego zachęcam do zapoznania się z historyjką 

obrazkową ,,Jak powstaje sok pomidorowy”. Opowiedz, co się dzieje na każdym obrazku, co jest 

potrzebne i jakie czynności trzeba wykonać, żeby przygotować sok. Jeśli jesteś już gotowy/a, postępuj 

krok po kroku. Pamiętaj, że z urządzeń mechanicznych możesz korzystać tylko w obecności osoby 

dorosłej. Rodzic przygotowuje sokowirówkę, omawia sposób jej działania, kroi pomidory w ćwiartki.  

  

                                                           SMACZNEGO ☺                                                          

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc


   

                                                                                                                               Miłej zabawy  

                                                                                                                                   Brzezowska Sylwia 

 

 

 

 

 

 



Uzupełnij drzewo genealogiczne swojej najbliższej rodziny, rysując w polach portrety 

odpowiednich osób. 

 



Julka, koleżanka Ady, przyniosła zdjęcie swojej rodziny. Przeczytaj zdania i odszukaj osoby na 
fotografii. Posłuchaj zdań wypooowiedzianych przez rodzica. Umieść naklejki we właściwych 
miejscach. 

 

 

tata ciocia siostra brat babcia wujek Julka 

mama 

 



 

 

 



 



Narysuj drugą połowę serca według wzoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


