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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 27.05.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Album rodzinny 
Cele ogólne 

 kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie, 

 utrwalanie umiejętności liczenia, 

 przygotowanie do czytania, 

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 nazywa i liczy członków swojej rodziny, 

 liczy w zakresie 4 (5), 

 słucha ulubionych bajek czytanych przez zaproszonych członków rodzin, 

 wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. 

 

 Zabawa Kto ma brata? 

Dziecko wypowiada się czy ma brata czy siostrę, kto jest starszy a kto młodszy 

itp. 

 Zabawa ruchowa Razem jest weselej. 

Nagranie skocznej melodii, odtwarzacz CD. 

Dziecko wraz z rodzeństwem lub rodzicem tańczy wesoły taniec. 

 Zabawa dydaktyczna Moja Rodzina. 

Duże serce wycięte z białego brystolu, wypychanka serce (4-latki), serca wycięte 

z papieru, klej. 

Dziecko wymienia członków rodziny. Liczy, ile osób jest w rodzinie i nakleja na 

dużej sylwecie serca odpowiednią liczbę małych serduszek. 

 

 Czytanie globalne wyrazów: Mama, Tata. 

Wyrazy dla dziecka do globalnego czytania: mama, tata, druciki kreatywne, 

patyczki, wałeczki plasteliny. 

Dziecko układa przed sobą wyrazy MAMA TATA. Rodzic głośno czyta 

wskazując odpowiedni wyraz. Dziecko dzieli wyrazy rytmicznie (na sylaby)  

z wyklaskiwaniem. Wodzi palcem po każdej literze, układa kształty  

z kreatywnych drucików lub patyczków. Wykleja litery cienkimi wałeczkami  

z plasteliny. 



2 
 

 Moja rodzina: 

 Pszczółki: Karta pracy, cz. 2, nr 48 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=50 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf 

 

Dziecko: 

 rysuje swoją rodzinę. 

 czyta wyrazy z osobą dorosłą, 

 rysuje członków własnej rodziny, 

 nazywa członków rodziny Olka, 

 wymienia członków własnej rodziny. 

 

 Żabki: kartka papieru, kredki 

Dziecko: 

 rysuje swoją rodzinę. 

 rysuje członków własnej rodziny, 

 wymienia członków własnej rodziny. 

 

 Zabawa językowa Kiermasz imion. 

Duży brystol, kolorowe flamastry. 

Rodzic zapisuje imiona członków rodziny dziecka. Otacza kolorową pętlą takie 

same imiona. Dziecko razem z Rodzicem liczy imiona i porównuje, których imion 

jest najwięcej. 

 

 Zabawy na świeżym powietrzu 

 Zabawa z elementem celowania Król strzelców. 

Piłka, bramka, medal dla króla strzelców. 

Dziecko ustawione na linii strzału strzela gole do bramki. 

 Zabawa z utrzymaniem równowagi Slalom. 

Pachołki. 

Rodzic ustawia kilka pachołków i wyznacza nimi trasę do pokonania. Dziecko 

pokonuje trasę slalomu w różny sposób: przebiegając, skacząc z nogi na nogę itp. 

 

 Nauka I zwrotki piosenki Mama i tato. 

Link do nagrania: https://youtu.be/Mdf3rFNbkss 

 

1. Wyruszamy z mamą na wielką wyprawę, 

 będzie czasu wiele na wspólną zabawę. 

Ref: Razem z rodzicami 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=50
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
https://youtu.be/Mdf3rFNbkss
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chcę poznawać świat 

i nie ważne wcale, 

że mam mało lat. 

2. Na wycieczkę tato zabierze mnie dzisiaj. 

 Jedzie z nami mama i siostra Marysia. 

Ref: Razem z rodzicami…. 

3. Czuję się bezpiecznie zawsze z rodzicami, 

jeśli chcesz, zapraszam, zostań dzisiaj z nami. 

Ref: Razem z rodzicami… 

 

 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci 


