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Dzień dobry. Witamy w kolejnym słonecznym dniu.  

Zapraszamy Was do wspólnej zabawy. 

1. ,,Co to za dźwięk?” – zagadki słuchowe. 

Dziecko słucha odgłosów wydawanych przez urządzenia i przedmioty znajdujące się  

w kuchni i nazywa je. 

,,Przegoń wirusa” – słuchanie piosenki. Utrwalanie zasady  częstego mycia rąk. 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

Stuk puk, stuk puk, wirus jest u drzwi, 

puk, puk, puk, puk, prędko otwórz mi. 

Nie, nie, nie, nie, nie otworzę Ci, 

❖ ty wirusie jesteś bardzo zły. 

   Ref. Lecz tak czasami zdarzyć się może, 

           że przyjdzie wirus o pewnej porze. 

           Ty go nie widzisz więc ręce myj, 

           tym go przestraszysz, ucieknie w mig. 

Tup, tup, tup, tup, wirus skrada się, 

tak, tak, tak, tak, wpuść do siebie mnie. 

Nie, nie, nie, nie, nie chcę chorym być, 

ty wirusie jesteś bardzo zły. 

,,Spędzam czas z rodzicami” – zabawy i ćwiczenia poranne.                                           

Dziś wymyśl własne ćwiczenia. Zawsze pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. 

 

3. ,,Moja rodzina” – ćwiczenia słownikowe.                                                         

❖ Wdrażanie do uważnego słuchania. 

❖ Utrwalenie nazw członków najbliższej rodziny. 

❖ Wzmacnianie więzi rodzinnych.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4


,,Znamy swoja rodzinę ” – swobodne wypowiedzi dzieci. 

- Kto należy do twojej rodziny? 

- Czym zajmują się twoi rodzice? 

- Co robi twoje rodzeństwo? 

,,Dokończ zdanie ” – zabawa słowna. 

Przeczytaj samodzielnie i dokończ zdania. Jeżeli jeszcze masz problem z przeczytaniem 

tekstu, poproś o pomoc osobę dorosłą.  

Mama i tata to moi……………………………. 

Mój brat jest dla mamy i taty…………………. 

Dziadek i babcia to rodzice…………………… 

Dla babci i dziadka jestem…………………….. 

Mój tata dla mojej babci jest…………………... 

Moja mama dla mojego dziadka jest………….. 

Tata mojej mamy to mój………………………. 

Mama mojej mamy to moja…………………… 

Siostra mojego taty jest moją………………….. 

Brat mojej mamy to mój………………………. 

Brat mojego taty to mój……………………….. 

Siostra mojej mamy to moja…………………… 

 

,,Prezenty dla naszych rodziców”. Karta pracy, cz. 4, s. 43. 

Przeczytaj zdania i narysuj co Ola podarowała rodzicom z okazji ich święta. 

4. ,,Co narysowałam/łem” – masażyk. 

Dziecko siada za plecami rodzica lub rodzeństwa. Rysuje na plecach rodzica/rodzeństwa 

prosty wzór ( np. słońce, chmura, koło , kwadrat, gwiazdka, drzewo itp.). Osoba, na której 

plecach rysujemy, odgaduje jaki rysunek powstał. Potem robimy zmianę. 

Teraz zapraszam do łazienki, gdzie porządnie myjecie ręce. Jak zrobicie to bardzo dokładnie 

to na pewno rodzice zaproszą was na pyszny i zdrowy podwieczorek. Smacznego. 

 Do zobaczenia. 



Bardzo prosimy, na jutro przygotuj: 

- kartkę z narysowanym drzewem, drzewo musi być duże, 

- kółka o średnicy 4 cm, tyle ilu jest członków twojej rodziny:                               

(ty, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie ). Dziękujemy       

 

 

 

 

 


