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Moi przodkowie 



1. Gimnastyka poranna  

1. Słonko świeci — deszcz pada. 
Na hasło: „Słonko świeci!" — dziecko chodzi w różnych kierunkach po pokoju, a na zawołanie: „Deszcz pada!" — 
biegnie pod ścianę i staje prosto (całym ciałem przylega do powierzchni ściany). 
 
2.Kwiaty rosną, kwiaty więdną. 
Kwiaty zwiędły -  dziecko w przysiadzie podpartym; kwiaty rosną po deszczu – dziecko powolnie prostuje się do stania  
 
3. Bocian brodzi po łące. 
Dziecko maszeruje  z wysokim unoszeniem kolan, staje na jednej nodze i naśladowanie klekot bodka: „Kle-kle-kle". 
Wykonujemy dwiczenie na zmianę na zmianę: chód i stanie jednonóż na prawej i lewej nodze. 
 
4. Koniki.  
Dziecko biega i chodzi w różnych kierunkach — konik biegnie kłusem i idzie stępa. 



2. „Poznajemy swoją rodzinę” – swobodne wypowiedzi. 
Odpowiedz na pytania. Jeśli nie będziesz znał odpowiedzi, poproś Rodziców o pomoc. 
- Kto należy do waszej rodziny? 
- Czym zajmują się rodzice? 
- Co robi wasze rodzeostwo? 

 
3. „Dokoocz zdanie” – zabawa słowna. 
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………….. 



5. „Drzewo genealogiczne” - posłuchaj opowiadania czytanego przez Rodzica. 
Zosia już nie mogła się doczekad zbliżających się wielkimi krokami wakacji. Była 
szczęśliwa, ze znów będzie mogła odwiedzid dziadków.  
- Mamusiu! Kiedy będą w koocu te wakacje?! Już nie mogę się doczekad, gdy odwiedzę 
babcię i dziadka! 
- Już niedługo, Zosiu. Ja też uwielbiałam jeździd do swoich dziadków, kiedy byłam w 
twoim wieku… 
- Mamusiu, a kim byliby dla mnie twoi dziadkowie? 
- Byliby twoimi pradziadkami. A powiem ci jeszcze, ze twoja prababcia miała tak samo na 
imię ja ty. Odziedziczyłaś po niej imię. 
- Naprawdę?! Czy pokażesz mi zdjęcia mojej prababci? 
- Dobrze… Zaraz je znajdę. A może wspólnie stworzymy drzewo genealogiczne naszej 
rodziny? 
Mama z Zosią stworzyły wspaniałe drzewo genealogiczne i powiesiły je na ścianie w 
pokoju Zosi.  

Odpowiedz na pytania dotyczące treści opowiadania: 
- Na co czekała Zosia? 
- Dokąd Zosia jeździła na wakacje? 
- Kim dla Zosi byliby dziadkowie mamy? 
- Co stworzyły Zosia z mamą? 



Drzewo genealogiczne to tablica przodków konkretnej osoby. 







6. „Moje drzewo genealogiczne” – zabawa plastyczna. 
W załączniku znajdziesz ilustrację drzewa z kółkami. Spróbuj stworzyd swoje drzewo 
genealogiczne. Narysuj lub wklej portrety członków swojej rodziny. Pamiętaj, że na górze 
trzeba narysowad portrety babd i dziadków, niżej rodziców, a na dole swój. 


