
Krąg tematyczny  ŚWIĘTO MAMY I TATY 

Ja i moja rodzina
Burza mózgów - Wypowiedzi dzieci na temat struktury rodziny. ? „Co to jest 
rodzina?”, „Ile osób ma twoja rodzina?” (policz), „Kto to są dziadkowie?”, „Jak mają
na imię twoje babcie i dziadkowie?”, „Ile dzieci mają twoi rodzice?”, Ile masz 
rodzeństwa i jak się nazywają? „Co robi mama w domu?”, „Co robi tata w domu?”.
Prezentacja wiersza Z. Beszczyńskiej pt. „Dom’’

DOM” Z. Beszczyńska

Dom otwiera swoje cztery ściany
Dla babci, dziadka, tatusia, mamy,
Dla nas wszystkich, dla gości, dla kota i psa.

A mama wszystkim daje uśmiechy,
Jak pachnące jabłka,
Jak słodkie orzechy, jak rano kubek mleka.



Dom zamyka swoje cztery ściany,
Kiedy w pośpiechu rano wybiegamy:
Dorośli do pracy, my dzieci do szkoły.

Żeby, gdy wreszcie do domu wracamy,
Znowu nas witały jego cztery ściany,
Kanarek w klatce, lampa nad stołem.

„Dom to....” – skojarzenia: wypowiedzi dzieci i rodziców.

Gimnastyka z liczeniem –dziecko rzuca dwiema kostkami i zlicza kropki, następnie
mówi jakie ćwiczenie wykonają wszyscy razem i głośno liczą.

Oglądanie rodzinnych fotografii – rozmowa z dzieckiem „Nasza rodzina”.  

Moja rodzina - Przedszkole Profesora Szymona
https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY

 „Rodzina” – nauka wiersza.

 Dom to przede wszystkim rodzina, a więc uczymy się krótkiego wierszyka o rodzinie 
wykorzystując palce dłoni: 

Ten pierwszy to Dziadziuś, (kciuk)                                                                        
tuż obok Babunia. (wskazujący)                                                                            
Największy to Tatuś, (środkowy)                                                                          
a przy nim mamusia. (serdeczny)                                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY


A to ja dziecina mała, (mały)                                                                                
i to jest rodzinka, moja ręka cała. 

Zabawa „Wartości ”

W formie rundki, na zmianę rodzice kończą zdanie, a dzieci słuchają i odwrotnie: 
dzieci kończą zdanie, a rodzice się przysłuchują: Rundki: - Dzieci: Rodzice powinni.....
- Rodzice: mam nadzieje, że moje dziecko.... - Dzieci: chciałbym być kochany, 
ponieważ.... - Rodzice: gdyby wróżka spełniła teraz jedno moje życzenie, wtedy 
brzmiało by ono....

Prowadź pionek–  Przed każdym dzieckiem leży kartka w dużą kratę (9 pól) i 
nakrętka. Rodzic wskazuje pole, na którym dzieci ustawiają nakrętkę (pole startu) i 
prosi o poruszanie się wg instrukcji: np.: 1 w górę,   2 w prawo, 1 do góry , 2 w lewo
i 2 w dół. – Czy wszyscy znajdują się w tym samym miejscu, z którego 
wychodziliśmy? Jeśli tak, to znaczy, że zadanie zostało wykonane dobrze.

Wykonanie pracy plastycznej na temat: „Moja rodzina” – rysowanie kredkami 
ołówkowymi  wypowiedzi dzieci na temat: „Kogo przedstawia rysunek?”.

Tosia i Tymek po polsku | drzewo rodzinne | dla dzieci bajki po polsku S02 E41

https://www.youtube.com/watch?v=_sC46e4IwU4

https://www.youtube.com/watch?v=_sC46e4IwU4


Obrazkowe rebusy – wspólne czytanie rebusów 
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