
Propozycja  zajęć i zabaw z dziećmi   na dzień 28.05.2020 r. 

Temat: Co cieszy rodziców. 

Witajcie!!! 

 Dziś porozmawiamy o tym, jak możecie pomóc rodzicom w domu. Miłej zabawy! 

 

 

 

1. Ćwiczenia w porównywaniu wzrostu – mierzenie wzrostu swojego, mamy i taty za 

pomocą metra krawieckiego. Porównywanie kto jest najwyższy, kto jest najniższy. 

2. Poćwiczcie przy piosence Głowa, ramiona, kolana pięty. 

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E 

3. Utrwalenie piosenki  Dla Ciebie Mamo. Pośpiewajcie z dzieckiem piosenkę.  

https://pp6malyeuropejczyk.pl/download/35%20-%20Track%2035%20(online-audio-

converter.com).mp3 

4. Do kogo pasuje? – zabawa dydaktyczna. 

 

Zadaniem dziecka jest dopasowanie  przedmiotu pasującego  do poszczególnych 

członków rodziny. Niektóre  przedmioty będą pasować do kilku osób. Nazwy 

przedmiotów dziecko  dzieli na sylaby, licząc ile ich jest. 

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E
https://pp6malyeuropejczyk.pl/download/35%20-%20Track%2035%20(online-audio-converter.com).mp3
https://pp6malyeuropejczyk.pl/download/35%20-%20Track%2035%20(online-audio-converter.com).mp3
http://www.pp14.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/05/rys-18-05-5.jpg


 

5. Co cieszy rodziców? – rozmowa inspirowana wierszem Krystyny Datkun- 

-Czerniak Szczęście.  

Szczęście to: 

– uśmiech taty i mamy, 

– spadające z drzew kasztany, 

– zimne lody w gorący czas, 

– udany rysunek, 

– i gdy ktoś pochwali nas. 

Szczęście to wszystko, co jest dokoła: 

ludzie, drzewa, przedszkole i szkoła. 

Szczęście mam – gdy nie jestem sam! 

Szczęście, że jestem tu – na ziemi, 

pomiędzy ludźmi bliskimi.                                                                                                  

Po wysłuchaniu wiersza zachęcamy dziecko do wypowiadania się. Rodzic  zadaje 

pytania: 



- Co to jest szczęście? 

- Co dla dziecka jest szczęściem? 

- Kto jest dla dziecka najbliższą osobą? 

6.  W czym mogę pomóc rodzicom w domu? – rozmowa z wykorzystaniem  ilustracji. 

Dziecko  nazywa czynności wykonywane przez dzieci. 

 

7. Zabawa naśladowcza Pomagam mamie. 

Nagranie melodii do tańca. 

Rodzic  włącza nagranie muzyki. Dziecko wykonuje dowolne improwizacje taneczne. 

Na przerwę w muzyce rodzic  podaje nazwy czynności, które dziecko naśladuje,               

np.: odkurzanie, wycieranie kurzu, zmywanie naczyń, podlewanie kwiatów. 

8. Zabawy muzyczno – ruchowe. Teraz zapraszam rodziców i dzieci na wspólną lekcję 

rytmiki – Ćwiczenia z liczeniem w podskokach 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg 

9. A teraz czas na kartę pracy (w załączniku). Stwórz drzewo genealogiczne swojej 

rodziny – wklej zdjęcia lub narysuj jej członków.  Powodzenia! 

Mam nadzieję, że fajnie się bawiliście, pozdrawiam i do następnych zajęć ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

