
 
 

Krąg tematyczny: ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ 

1. ,,Zabawy z kocem”– gimnastyka: 

 „Kwiaty do wazonu”. Dzieci poruszają się swobodnie po pokoju w 

takt muzyki i naśladują zbieranie kwiatów. Na przerwę w muzyce 

wracają do wazonu – na 

umownie wyznaczone 

miejsce w pokoju – koc. 

 ,,Przeciąganie” – za jeden 

koniec koca trzyma 

dziecko, za drugi koniec 

rodzic. Próbujemy 

przeciągać się nawzajem.  

 ,,Naleśnik” – dziecko 

kładzie się na kocu, 

zawijamy dziecko w koc. 

 ,,Wio koniku! ” – Dziecko 

siada na kocu, a rodzic 

ciągnie go” 

 ,,Hamak” – dziecko 

kładzie się na kocu, a 

rodzice stoją po obu 

stronach koca i huśtają dziecko. 

2.  „Moja rodzina w albumie”- wypowiedzi swobodne na temat zdjęć: 

 

Potrzebny nam będzie album z rodzinnymi zdjęciami. 

Pokazujemy dziecku fotografie, zachęcamy dziecko do swobodnych 

wypowiedzi. Pytamy: 

 

1. Kto jest na zdjęciach, pytamy o członków (mama, tata, babcia…)?  

2. Jak mają na imię osoby ze zdjęć?   

3. Pytamy, jak wygląda ktoś na zdjęciu, jaki 

ma humor? 

4. Kto jest najwyższy, najniższy na zdjęciu?  

5. Ile jest osób na zdjęciu? 

6. Pytamy czy dziecko pamięta co się wtedy 

wydarzyło? 

7. Pytamy o otoczenie ze zdjęcia. 



 
 

3. ,, Festyn rodzinny” – wiersz: 

 

,,Festyn rodzinny” 
Urszula Piotrowska 

W słoneczny majowy poranek 

na festyn rodzinny do parku 

idziemy z koszykiem kanapek: 

ja, siostra, mamusia i tatuś. 

 

Oj, może zakręcić się w głowie,   

bo mnóstwo atrakcji wokoło, 

tu wata cukrowa, tam lody, 

orkiestra przygrywa wesoło. 

 

Na udział w konkursie tanecznym 

rodziców namawiać nie muszę, 

już skaczą po scenie jak żabki, 

aż boli ze śmiechu mnie brzuszek. 

Do biegów zgłosiła się siostra 

i pędzi po medal jak strzała. 

Nie lubię się chwalić, lecz powiem, 

że siostra wyścigi wygrała. 

 

A ja łowię rybki w basenie, 

nie szkodzi, że sztuczne, z plastiku. 

Naprawdę, bez żadnej pomocy, 

mam jeden z najlepszych wyników. 

 

Wracamy do domu z dyplomem 

dla bardzo aktywnej rodziny, 

pójdziemy na pewno gdzieś znowu, 

bo razem się dobrze bawimy. 

 

Pytania do wiersza: 

 Co to jest festyn? 

 Co na festynie robili wszyscy członkowie rodziny? 

 Dlaczego miło jest wspólnie się bawić i spędzać czas? 

 

 



 
 

4. Karty pracy: 

Karta pracy 1, Karta pracy 2 

(Karty pracy do pobrania w formacie A4 dostępne są  jako załącznik w formacie 

PDF.) 

 

5. ,, Lilia wodna” – eksperyment, ćwiczenie oddechowe: 

 

Materiały:  

– miseczka   

– woda 

– kartka (szablon kwiata) 

- kredki 

 

Sposób wykonania: 

Wycinamy kwiat. 

Kolorujemy dla lepszego 

efektu. Zginamy jego płatki. Układamy na powierzchni wody i czekamy, 

żeby się otworzył. 

 
Tak powstałe kwiatki próbujemy przedmuchać. 

 
Do ćwiczeń możemy zaangażować innych członków rodziny, robiąc wyścigi 

w przedmuchiwaniu kwiatków. Można również przedmuchiwać kwiatki przy 

pomocy słomek. 



 
 

 

 

Szablony kwiatków. Wybieramy ten, który dziecku łatwiej będzie wyciąć. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


