1. TEMAT: „MOJA RODZINA”
Cel: Uświadomienie dzieciom, jak ważna jest rodzina, a istotą relacji
rodzinnych jest miłość, przyjaźń oraz wzajemna pomoc i troska.
Kochane dzieci.
Rodzina, mama, tata - to najpiękniejsze słowa świata.
Zbliża się bardzo ważne święto „Święto Matki”. Każdy z nas ma
swoją Mamusię, i my i wy, a nawet wasza mama i tatuś.
Ten dzień na pewno wyjątkowo w domu uczcicie. Musicie wykonać
laurkę, wręczyć, ukochać mamusię i złożyć serdeczne życzenia!
…. i bądźcie grzeczni, zwłaszcza w ten dzień…..
Oglądanie kalendarza
Zwracanie uwagi na Dzień Matki i Dzień Ojca, wyjaśnienie:
 26 maja obchodzimy Dzień Matki,
 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca.
Zagadka
Razem mieszkamy: ja, mama, tata.
Mam młodszą siostrę, starszego brata…
Każdy pamięta o urodzinach, bo taka właśnie jest ma... (rodzina)
Zdefiniowanie pojęcia rodzina „Burza mózgów”
 Co znaczy słowo „rodzina"?
 Powiedz jak najwięcej słów, które kojarzą ci się ze słowem „rodzina”
 Z ilu osób składa się twoja rodzina z którą mieszkasz?
 Kto jeszcze należy do twojej rodziny?
 Jakie imiona noszą twoi rodzice, rodzeństwo, dziadkowie?
 Opisz, jak wygląda twoja mama/tatuś.
Moja rodzina – prezentacja
https://www.youtube.com/watch?v=LAKgnWNLMlg&t=18s

Kończenie zdań:
 Moja mama/mój tata ma na imię …
 Moja mama/ mój tata jest …
 Moja babcia/ mój dziadzio ma na imię….
 Moja babcia/ mój dziadzio jest….
 Z moją mamą/z moim tatą najbardziej lubię …
 Moja mama/ mój tata lubi najbardziej …
 Pomagam mamie/ tacie w …
 Moi rodzice są kochani, bo...
 Lubię być w domu, bo...

Zabawy słowne „Kto jaką rolę pełni w rodzinie” - kończenie zdań:
- Mama i tata to moi…………(rodzice)
- Ja dla swojej mamy jestem……………(synem, córką, dzieckiem)
- Ja dla swojego taty jestem…………….(synem, córką, dzieckiem)
- Mama mojej mamy to moja……………(babcia)
- Tata mojej mamy to mój………………(dziadek)
- Rodzice mojej mamy to moi ……………(dziadkowie)
- Mama mojego taty to moja……………..(babcia)
- Tata mojego taty to mój ………………(dziadek)
- Rodzice mojego taty to moi ……………(dziadkowie)
- Ja dla mojej babci i dziadka jestem…………(wnukiem, wnuczką)

Nauczmy 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)
A to ja dziecina mała, (mały)
I to jest rodzinka cała. (cała ręka)
Rozmowa „Pomocna dłoń”
 Czy pomagasz rodzicom w pracach domowych?
 Jakie są twoje obowiązki domowe?
Uświadomcie dzieciom, jak ważna jest w rodzinie wzajemna pomoc, przypomnijcie o jego
obowiązkach, np. sprzątanie zabawek, niektóre prace domowe.
Powiedzcie też o wzajemnej miłości, przyjaźni i zaufaniu.
„Piosenka o sprzątaniu” (z obrazkami)
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w

Zabawa naśladowcza „Pomagam rodzicom”
Pomagam mamie:
 niesie konewki z wodą – maszeruje z nogami wyprostowanymi w kolanach i przechyla
ramiona na boki,
 poleruje szyby – równocześnie wysuwa obie ręce przed siebie, wykonuje koła na zewnątrz i
do wewnątrz,
 odkurza odkurzaczem bezprzewodowym – w siadzie, przesuwa się po podłodze,
podciągając się stopami,
 prasuje – raz lewą, raz prawą ręką wykonuje posuwisty ruch w poziomie,
 zdejmuje firanki – wyciąga w górę nad głową raz jedną, raz drugą rękę,
 wiruje jak bęben pralki – obraca się wokół własnej osi z rękami opartymi na biodrach.
Pomagam tacie:
 sięga na pawlacz po walizkę – staje na palcach, z prostymi rękami wysoko uniesionymi w
górę,
 przybija młotkiem – w klęku na jednym kolanie przybija pięść do pięści,
 włącza wycieraczki samochodowe – równocześnie obiema rękami ugiętymi w łokciach,
wysuniętymi przed siebie, porusza w lewo i w prawo,
 piłuje drewno – rękoma złożonymi na krzyż i dłonie w piąstki naprzemiennie ugina je w
łokciach,
 trzepie dywan – oklepuje całe ciało od stóp po klatkę piersiową,
 wyciąga coś spod kredensu – leży na brzuchu, lekko unosi nad podłogą wyprostowane ręce.
Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza: „ Moja rodzina”
Rodzicu przeczytaj dziecku wiersz, a dziecko niech powtórzy fragment tekstu: ta, to, ti, ta, ti, tom!
Kocham ciebie i nasz dom.
Piękny uśmiech, dobre serce,
Wszystko umie zrobić sama.
Kocha mnie najbardziej w świecie.
To jest właśnie moja mama!
Ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham ciebie i nasz dom.
Zawsze chętnie mi pomagasz,
Kiedy jesteś obok, tato.
Z Tobą czuję się bezpiecznie.
Kocham Ciebie właśnie za to!
Ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham ciebie i nasz dom.
Dom to miejsce wyjątkowe.
Może być na końcu świata!
Najważniejsza jest rodzina, czyli mama, ja i tata!
Ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham mamę, tatę, dom.

Konstruowanie schematu drzewa genealogicznego
Wytłumacz dziecku. Drzewo genealogiczne – to graficzne przedstawienie pokrewieństwa
w rodzinie, powiązań pomiędzy daną osobą i jej przodkami.

Przeczytaj napisy pod obrazkami (z pomocą rodziców).
Powiedz, co znaczą słowa: niemowlę, bliźniaki, rodzeństwo.

Układanie zdań o swojej rodzinie
Swobodne wypowiedzi o rodzinie na podstawie albumów rodzinnych i zdjęć czy filmów.
Ekspresja słowna „Marzenia naszych rodziców”
Rodzic prosi dziecko, aby opowiedziało mu, jakie marzenia jego zdaniem mają mama i tata.
Dziecko opowiada o marzeniach swoich rodziców.
Posłuchajcie piosenki „Moja wesoła rodzinka”
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4

1.
My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!
Ref;

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Starszaku – przeczytaj:

2.
Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo mam mama wielkie serce!
3.
Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!

4.
Gdy napsocę i nabroję,
stoję w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!
5.
Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!

Zajęcia plastyczne „Laurka/kwiatek dla mamy”
Propozycja wykonania kwiatów, laurek dla mamy:

A wieczorkiem obejrzyj bajkę „Mały uparty słoń”. Jest bardzo pouczająca.
https://www.youtube.com/watch?v=TU938BIqh5I
Karty pracy dla starszaków „Kolorowy start z plusem” (możesz jutro wypełnić)

