
Drogie Przedszkolaki w tym tygodniu kontynuujemy temat związany z rodziną. 

Obchodziliśmy już Dzień Mamy, Dzień Dziecka, a teraz przed nami Dzień Ojca, 

w związku z tym przygotowaliśmy dla Was kolejne rodzinne atrakcje. 

Życzymy miłej wspólnej zabawy.  

 

 

Zadanie 1    

Zabawy paluszkowe. 

„W mojej rodzinie” 

W mojej rodzinie każdy chodzi inaczej: 

tata tupie 
dzieci uderzają delikatnie pełnymi dłońmi o plecy drugiej osoby 

mama stuka, 
stukają palcami wskazującymi w różne miejsca na plecach 

brat biega, 
szybko poruszają po plecach dwoma palcami – wskazującym i środkowym 

a siostra skacze, 
wykonują naprzemienne delikatne uderzenia raz jadą, raz druga dłonią zaciśniętą pięścią 

Babcia z dziadkiem chodzą tak… 

delikatnie dotykają linii kręgosłupa opuszkami palców wskazujących – od dołu do góry 

A ty chodzisz jak? 

poruszają palcami w dowolny sposób 

 

 



Zadanie 2       

Zrób obraz swojej rodziny wykorzystując do tego figury geometryczne oraz 

dorysuj brakujące elementy. Jeżeli sprawi Tobie trudność wycinanie figur, 

poproś o pomoc rodzica. Spróbuj nazwać figury, które wykorzystasz do swojej 

pracy.  

 

 

Zadanie 3     

Poproś rodzica o przeczytanie wiersza o rodzinie i wykonaj zadanie pod 

tekstem. 

 

"WIERSZ O MOJEJ RODZINIE" 
DOMINIKA SOBCZAK  Z RODZICAMI 

Jaka moja jest rodzina? 

Wam opowiem, już zaczynam. 

Moja mama zabiegana jest od rana. 

Sprząta, pierze i prasuje, 

również obiad ugotuje. 

Tata ciągle jest zajęty, 

reperuje różne sprzęty, 

komputery i programy, 

które teraz wszyscy mamy. 

Mój brat uczy się już w szkole 

a ja mam swoje przedszkole. 

Choć rodzice są zajęci 

mają dla nas czas i chęci. 



Dziadki, babcie o nas dbają, 

wszyscy w koło się kochają. 

Kiedy ktoś kłopoty ma, 

to rodzinka radę da. 

Kiedy smutno mi i źle 

zawsze ktoś przytuli mnie. 

Bo w rodzinie wielka siła, 

chcę by zawsze ona była. 

Mam nadzieję, że już wiecie, 

że rodzina to największy skarb na świecie !!! 

 

Wytnij podane w tabelce czynność. Następnie dopasuj i przyklej je w ramce, 

dopasowując te czynności, które wykonuje mama, a które tata w Waszym 

domku.  

 



 



 

 

 

 



Zadanie 4    

Wykonaj ćwiczenia do muzyki  

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg 

 

 

Zadanie 5     

Zabawy matematyczne z kostką: 

 Ustalcie w formie graficznej, co będzie oznaczała wylosowana ilość 

kropek na kostce np. jeśli wypadną dwie kropki, to zadaniem  

Waszym będzie wykonanie np. 2 podskoków czy 2 przysiadów,  

jeśli wypadną trzy kropki, to musicie zrobić np. 3 wielkie  

kroki albo 3 tiptopy, 

 Teraz można pobawić się kolorami: ustalcie przed wyrzuceniem  

kostki, jakiego koloru przedmioty musicie znaleźć w waszym domku lub 

możecie ustalić, że tylko wypowiadacie te przedmioty, które są w danym 

kolorze. Liczba kropek na kostce mówi Wam, ile musicie wymienić tych 

przedmiotów np. kolor  czerwony, liczba kropek na kostce wynosi 4 - 

Waszym zadaniem jest znalezienie/wypowiedzenie 4 przedmiotów w tym 

kolorze. 

 Pokaż tyle paluszków, ile kropek wskaże kostka. 

 Rzuć kostką i ułóż przed sobą tyle kredek, ile wskazują na niej kropki, 

później porównaj z towarzyszem zabawy, kto ma więcej, mniej lub tyle 

samo kredek. 

 

Zadanie 6  

Obejrzyj zamieszczony film i wykonaj jedno z doświadczeń.  

Wybierz, który eksperyment najbardziej podoba się Tobie.  

Powodzenia.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg
https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts


Zadanie 7    

Stwórz razem z tatą „dom lub samochód marzeń”. Technika dowolna, możesz 

wykorzystać do tego zadania klocki lub materiały różnego pochodzenia. Jeśli 

masz ochotę, to możecie go namalować farbami lub narysować kredkami. 

 

 


