
Grupa I 

Propozycje zabaw i zajęć od 18.05.  do 22.05.2020r. 

Tematyka: ,,Moja rodzina” 

1. ,,Moja rodzina” – rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiadanie się na 

temat swojej rodziny, zauważanie fizycznych podobieństw.  Dostrzeganie roli 

mamy i taty w życiu dziecka. 

Rodzic rozkłada przed dzieckiem zdjęcia przedstawiające rodzinę (rodzice, 

dzieci, dziadkowie, ciocie, wujkowie itd.) oraz napis mama, tata. Wybiera 

zdjęcie (a) przedstawiające siebie i małżonka. Prezentuje napisy do globalnego 

czytania  mama, tata. Dziecko umieszcza napisy pod odpowiednimi 

fotografiami i głośno je wypowiada. 

Następnie rozmawia z dzieckiem na temat poszczególnych członków rodziny, 

bliższych i dalszych: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia, ( 

imiona, pokrewieństwo – np. mama taty to babcia…, siostra mamy to 

ciocia…itp., upodobania, zawody), zauważanie fizycznych podobieństw np. 

kolor włosów, oczu. 

Podstawa programowa: II.2, II.9, IV.2, IV.4 

2. ,,Tor przeszkód” – usprawnianie dużej motoryki, doskonalenie umiejętności 

pokonywania przeszkód, nabywanie wiary we własne możliwości.  

Zajęcie może być przeprowadzone zarówno w domu, jak i na świeżym 

powietrzu. Ważne, aby było dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka.  

Oto moja propozycja: 

1. rozłożona szarfa ( może być zawiązany szalik, apaszka, komin) – 

przeciąganie się przez szarfę  

2. tunel – przejście na czworakach ( np. zrobiony z krzeseł przykrytych 

kocem) 

3. kosz – rzut do celu (może być inny dowolny pojemnik: miska, wiadro) 

4. przeszkoda – przeskok z ugięciem kolan. 

Dziecko wraz z innymi członkami rodziny pokonuje tor przeszkód, 

cierpliwie oczekuje na swoją kolej, kibicuje innym.  
Podstawa programowa: II.7, IV.5 



3.  ,,Kto jest z nami w rodzinie?” – zabawy matematyczne, klasyfikacja ze 

względu na wspólną cechę. (potrzebne będą wycięte figury geometryczne: koła, 

kwadraty, trójkąty -  różnej wielkości i w podstawowych kolorach: żółtym 

niebieskim, czerwonym oraz 3 kartki A3) 

Rodzic rozkłada na dywanie kartki, wokół nich figury. Opowiada dziecku, ze 

kartki to domki trzech rodzin: rodziny Kół, rodziny Kwadratów i rodziny 

Trójkątów. Dzieci segregują figury, układając je na odp. kartce. Rodzic zwraca 

uwagę na podobieństwo kształtów, następnie prosi, by dziecko ułożyło inne 

rodzinki: Czerwonych, Niebieskich, Żółtych. Pyta: Co to znaczy, że jesteśmy do 

siebie podobni?, Do kogo najbardziej możemy być podobni? 

Ta zabawa może też  być okazją do utrwalenia przez dziecko własnego 

nazwiska, nazwisk jednych dziadków i drugich. 

Podstawa programowa: III.6, IV.2, IV.12 

4. ,,Wesołe i smutne chwile” – rozwijanie umiejętności rozumienia własnych 

uczuć. (należy wcześniej przygotować emotikony: 1 wyrażający radość i 1 

wyrażający smutek) 

Rodzic (ce) rozmawia (ją)  z dzieckiem o sytuacjach, które wzbudzają skrajnie 

różne emocje: radość i smutek. Wspólnie dzielą się swoimi doświadczeniami. 

Dzieci określają, który emotikon oznacza radość, a który smutek. 

,,Dokończ zdanie” – zabawa słownikowa. Rodzic zaczyna zdanie: Jestem wesoła 

(-ły), gdy…/ Jestem smutna (-tny) gdy, ….dziecko kończy zdanie (można 

zamieniać się rolami). 

,,Wesoły obrazek – kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez środki 

niewerbalne, np. malowanie farbami.  

Na stoliku przygotowana kartka A4, farby plakatowe w kolorach podstawowych 

(czerwony, żółty, niebieski), waciki kosmetyczne. Wspólne słuchanie z 

dzieckiem utworu muzycznego Wiosna A. Vivaldiego, określanie nastroju i 

tempa utworu. Za pomocą wacików dziecko wykonuje obrazek, który 

podpowiada mu muzyka,  w trakcie malowania cały czas  słucha muzyki. 

Podstawa programowa: III.1, IV. 7, IV.8 



5. ,,Bukiet dla mamy i taty” – przeliczanie w zakresie 5, rozwijanie ekspresji 

poprzez nadawanie nowego znaczenia przedmiotom.  

(potrzebne będą: wycięta z papieru odrysowana dłoń rodzica lub dziecka, 

papierowe kwiaty, listki, kokardka, klej, kolorowy arkusz papieru - inwencja 

twórcza nieograniczona) 

Dziecko przelicza swoje palce u jednej i u drugiej dłoni, przelicza palce 

papierowej dłoni. Nakleja papierową dłoń na karton, na każdym palcu nakleja 

kwiat; ozdabia listkami i kokardką. Po skończonej pracy, rodzic pyta: Z ilu 

kwiatów masz dla nas (dla mnie) bukiet? 

Podstawa programowa: IV.2, IV.15 

 

 

Pozdrawiam Dzieci i Rodziców, życzę dużo zdrowia, radości oraz ciekawych pomysłów  na 

wspólną zabawę. Pani Jola. 

 


