
Temat: Moja rodzina 
28.05.2020 r. (czwartek)  

1. Opowieść ruchowa "U babci na wsi" 

 Ania i Michał przyjechali z rodzicami na wieś do babci Joli i dziadka Pawła 

(imitowanie jazdy autem). Babcia przygotowała pyszny obiad, który dzieci zjadły z ochotą 

 (naśladowanie jedzenia). Już nie mogli się doczekać spotkania z  kuzynem Szymonem. 

Pobiegli więc prędko (bieg) do domu cioci i wujka. Szymon zaprosił rodzeństwo na wyprawę 

w nieznane. Najpierw spakowali plecaki (pakowanie). Zabrali też lornetkę (naśladowanie 

obserwacji przez lornetkę). Wyruszyli łąką, którą porastały wysokie trawy( marsz z wysokim 

unoszeniem nóg). Potem przedzierali się przez gęsty zagajnik(czołganie), musieli 

przeskakiwać kamienie (podskoki obunóż) i kałuże (przeskoki). Nagle dało się słyszeć dziwny 

hałas(nasłuchiwanie). Dzieci postanowiły się skradać (marsz na palcach z palcem 

wskazującym na ustach). Kiedy podeszli bliżej okazało się, że to dziadek Paweł jedzie 

rowerem ( w leżeniu na plecach dzieci naśladują ruch jazdy rowerem) i nuci pod nosem starą 

melodię. Dzieci bardzo ucieszyły się ze spotkania (okrzyki zachwytu). Dziadek zbierał w lesie 

grzyby ( naśladowanie zbierania grzybów), które babcia miała przyrządzić na kolację 

(naśladowanie mieszania w garnku). Wobec takiej pokusy dzieci postanowiły wrócić do domu 

(marsz z wysokim unoszeniem kolan). Cała rodzina zasiadła do stołu i w wesołej atmosferze 

zjadła kolację. Potem wszyscy poszli spać(naśladowanie spania). 

2. Rozmowa o treści opowiadania ze wskazywaniem członków rodziny oraz rodzajem 

pokrewieństwa, jakie między nimi występuje.  

3. Śniadanie dla dużej rodziny - zabawa ruchowa z rodzicem.  

W jednym krańcu pokoju ustawiamy talerze lub miseczki. Rodzic i dziecko otrzymują 

plastikowe sztućce. Zadanie polega na przeniesieniu sztućców z jednego krańca pokoju na 

drugi ale trzymając je razem, między palcami wskazującymi. Uczestnicy dbają o to, by łyżka 

czy widelec nie upadły podczas przenoszenia. Zabawa trwa aż do "nakrycia" wszystkich 

stanowisk.  

 

4. O tym , jak Anielka zadała bardzo ważne pytanie i otrzymała wiele 

odpowiedzi.. .  

W ciepłym kącie pokoju, w miękkim łóżku z pudełka 

W atmosferze miłości - mieszka mała Anielka… 

A gdy wstanie- od razu swe pytania zaczyna  

Dziś ją interesuje: co oznacza  RODZINA 



- Rodzina- to są ludzie, co żyją w jednym domu 

Jedzą razem przy stole, nie psocą też nikomu 

Razem się śmieją, krzyczą, śpiewają i się bawią 

Razem idą na spacer, zamek z klocków postawią 

Razem też czasem płaczą, gdy mają smutek jaki 

Kto ma własną rodzinę- ten nie jest byle jaki! 

- Ja myślę, że rodzina to taka parasolka 

Co nawet, gdy ulewa, to nigdy nie przesiąka 

A jeśli kiedy czasem na głowę świat się wali 

Rodzina jest tuż obok, rodzina cię ocali! 

- Rodzina - to jest mama, co zawsze pachnie mamą 

I tata, co ma sposób na minę nadąsaną 

Rodzina to jest babcia i jej pierogi z serem 

I dziadziuś… gdy tłumaczy, byś nigdy nie był zerem..   

Rodzina- to rodzeństwo i wieczne awantury: 

O klocki, puzzle, książki, długopis, inne bzdury… 

I wspólne tajemnice, marzenia, plany wspólne 

Rodzina to podstawa, rodzina- to brzmi dumnie!  

Więc dbajmy o rodzinę, by żyć w wielkiej miłości 

 I  bez okazji róbmy rodzinie przyjemności: 

Kawkę, kwiatek, buziaki, uśmiech z samego rana 

Albo kąpiel wśród kwiatów i w pianie jak śmietana!  

5. Rozmowa na temat opowiadania: 

- o co pytała Anielka? 

- kto należy do rodziny? 

- jak możemy zadbać o naszą rodzinę? 

6. "Mała przyjemność". 



 Aby wszystkim żyło się przyjemnie warto dbać o siebie nawzajem każdego dnia. 

Liczą się drobne gesty, które zacieśniają więzi rodzinne i budują relacje na wiele lat. 

Pomysłów może być tysiące. Jednym z nich są mydełka, które można samodzielnie 

zaprojektować i podarować najbliższym. Powodzenia!  

Potrzebujemy: 

 

 

 

 

  



   

  

  

  



  

 

Teraz możesz już zaprosić najbliższych do domowego SPA: 

 



 

 

Przepis Anielka zaczerpnęła ze strony: https://dzieciakiwdomu.pl/2016/05/mydelka-

domowej-roboty-pomysl-na-prezent-na-dzien-mamy.html 
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