
ŚWIĘTO  RODZINKI

W tym  tygodniu rozmawiamy  o rodzinie. Wzmacniamy poczucie przynależności do rodziny 
poprzez opisywanie osób słowami, ruchem, gestem, a także odgrywając scenki z życia 
rodzinnego. Utrwalamy znajomość nazw związanych z relacjami w rodzinie: rodzice, 
rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp. Rozwijamy kompetencje językowe poprzez analizę          
i syntezę głosek i sylab w słowach. Rozwijamy  umiejętności matematyczne poprzez 
określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych 
obiektów. Ćwiczymy przeliczanie obiektów, dodawanie w zakresie 10, kontynuowanie 
rytmów. Wykonamy  prace plastyczne i maskotki dla rodzeństwa lub rodziców.

 Jak mogą Rodzice w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko? 
Aby utrwalić wiadomości o rodzinie, możecie Państwo przeglądać fotografie i powtarzać 
nazwy związane z pokrewieństwem: siostra, brat, wujek, ciocia itp. ich imiona, zawody… 
Warto też podczas codziennych aktywności utrwalać orientację dziecka w przestrzeni w 
odniesieniu do własnego ciała      i innych obiektów (moja prawa / lewa strona – czyjaś prawa
/ lewa strona), wspólnie przeliczać, dodawać i odejmować obiekty w najbliższym otoczeniu, 
zachęcać dzieci do odczytywania prostych tekstów.



Poniedziałek     MOJA  MAMA

Zabawa  „Co o sobie wiemy”

Do zabawy pierwszy rusza Tata. Z kartką w ręku i ołówkiem przygotowuje listę pytań, które następnie
zadaje kolejno dziecku i Mamie ale (ważne) osobno, tak, by nie słyszeli odpowiedzi.  Następnie tak 
samo postępuje Mama. Jednego z Rodziców może zastąpić starsze rodzeństwo, albo włączamy brata 
lub siostrę do zabawy. Gdy mamy gotową listę pytań i odpowiedzi siadamy przy herbatce i ciasteczku 
i wspólnie odczytujemy pytania i odpowiedzi porównując je. 
Przykładowe pytania:  Jaki jest ulubiony kolor Mamy, Taty?, W której sukience Mama wygląda 
najładniej?  Czy Tata lubi czytać? Jaki owoc jest dla Ciebie najsmaczniejszy? Ulubiona zabawa, film, 
kolor, bajka…
Dzięki tej zabawie, możemy się dowiedzieć jak wiele o sobie wiemy (nie wiemy!).  Bywa śmiesznie, 
zaskakująco ale przede wszystkim razem spędzamy czas.

Piosenka dla Mamy
i….zadanie dla Taty – pomóż swojemu dziecku nauczyć się jej na pamięć dla Mamy, Mama niech przez
parę dni udaje, że nic nie wie…
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g

Praca z KP4. 24a, 24b

Rysunek kredkami „Bukiet dla Mamy”

Poniżej trochę inspiracji …
https://www.youtube.com/watch?v=aStClA3lRzI
jeśli wybieracie malowanie farbami…
https://www.youtube.com/watch?v=bXqtynl6OyA



Wtorek   MÓJ  TATA

Trening Taty z dzieckiem
https://www.youtube.com/watch?v=87qJ77DsfDk

„Mój tato” Bożena Forma

Chodzimy z Tatą na długie spacery,
mamy wspaniałe górskie rowery.
Po parku na nich często jeździmy
i nigdy razem się nie nudzimy.

Gdy mroźna zima nagle przybywa
i śnieżnym szalem wszystko okrywa,
bierzemy narty i śnieżne szlaki
wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki.

Często chodzimy razem do kina,
lubimy kiedy dzień się zaczyna.
Mam swego Tatę - to wielkie szczęście,
życzeń mu składam dziś jak najwięcej.

Rozmowa: Jak spędzają wspólny czas bohaterowie wiersza?  Jakie są wasze wspólne zabawy? 
Może wiersz Was zainspirował? Może warto zrobić listę nowych aktywności  na najbliższy 
czas? Kilka inspiracji….

https://www.youtube.com/watch?v=fwgriL9rApA

https://www.youtube.com/watch?v=R9pj-hMY1nc

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

https://www.youtube.com/watch?v=fpNa3Uj6q5Q

Rysunek kredkami „Portret mojego Taty”

Tata siada przed dzieckiem, dziecko rysuje…   a może najpierw dziecko siada  a Tata rysuje… 
POWODZENIA !!!

Praca z KP4, 25a, 25b

„Basia i plac zabaw” audiobook
https://www.youtube.com/watch?v=SbZNkE643Es



Środa  BRAT  I  SIOSTRA

 „Rodzina” – opowiadanie ilustrowane ruchem.
Rodzic czyta opowiadanie, dziecko ilustruje go ruchem – stara się wykonywać ruchy opowiedziane  
przez Rodzica w opowiadaniu; ponadto za każdym razem gdy usłyszy słowo „brat” robi przysiad, 
„siostra” podskakuje.

Pewnego dnia rodzeństwo – brat i siostra - wybrało się na spacer do parku. Wyszli ze swego domu       
i zrobili 3 kroki do przodu (dzieci przesuwają się do przodu, robiąc trzy kroki). Następnie brat zauważył
ślimaka na liściu akacji i cofnął się o jeden krok. Siostra z kolei usłyszała szelest w gałązkach bzu           
i przesunęła się o dwa kroki w lewo. Oddzielili się od siebie. Co muszą teraz zrobić brat i siostra, żeby 
się spotkać? Ile kroków i w którą stronę muszą wykonać?
 Dziecko szukają rozwiązania, sprawdzając  jego poprawność, Rodzic kontynuuje. 
Udało się! Brat z siostrą wspólnie wędrują do parku. Zrobili pięć kroków do przodu i trzy kroki w 
prawo. Siostra zauważyła nadchodzącą babcię i zrobiła jeszcze dwa kroki do przodu. Brat dołączył do 
niej, ale szedł inną drogą, więc wykonał dwa kroki w lewo i kolejne dwa kroki do przodu… 
Rodzic  kontynuuje opowieść w podobny sposób tak długo aż dziecko znajdzie się przy nim.
 
  „Maskotki” – praca plastyczna, wykonywanie maskotki dla brata, siostry lub rodziców; materiały: 
skarpetki, włóczki, kolorowe guziki, kolorowy papier lub materiał, klej, wstążeczki, wata do 
wypełnienia skarpetki. Wypełniamy skarpetę, robimy czuprynkę stworka z wełny  i przyklejamy  ją do 
skarpety. Możemy związać włoski wstążką. Przyklejamy oczy z guzików. Z kolorowego materiału 
(papieru) wycinają buźkę. Ozdabiamy maskotkę według własnego pomysłu. Tak przygotowane 
maskotki można wykorzystać jako pacynki w teatrzyku.

https://www.youtube.com/watch?v=aHEpC46e3_0
https://www.youtube.com/watch?v=D7PFlx848Yk

Praca z KP4, 26a, 26b, 28a



Czwartek   Z  RODZINĄ  NAJLEPIEJ

 



Rozmowa na podstawie ilustracji.
Czy umiecie podac� nazwy członko� w kaz�dej z rodzin? Czym ro� z�nią się te rodziny? Czym ro� z�nią się
członkowie rodziny? (płcią, wiekiem, wyglądem itd.) Kim jest dla was mama mamy i mama taty? 
Kim wy jestes�cie dla nich? Kim jest dla was tata mamy i tata taty? Kim wy jestes�cie dla nich? Kim 
jest dla was siostra mamy i siostra taty? Kim jest dla was brat mamy i brat taty? Jak spędzacie 
czas wolny z rodziną? Co najbardziej lubicie robic� z rodziną? Jak dzielicie obowiązki w swoich 
rodzinach?
 Rozmowa na podstawie rodzinnego zdjęcia.
Ile oso� b ma twoja rodzina? Policz je. Kto to są dziadkowie? Jak mają na imię twoje babcie i twoi 
dziadkowie? Ile dzieci mają twoi rodzice? Ile masz rodzen� stwa, ile sio� str, ilu braci? Jak się 
nazywają? Zabawę moz�na przeprowadzic� w języku angielskim. uz�ywając sło� w okres�lających 
członko� w rodziny (mama – mother, tata – father, babcia – grandmother, dziadek – grandfather, 
ciocia – aunt, wujek – uncle, siostra – sister, brat – brother, rodzen� stwo – siblings) 

 „Które przedmioty należą do mamy, a które do taty” – wyodrębnianie głosek  w słowach. 
Potrzebne będą   ro� z�ne domowe przedmioty i akcesoria bądz�   obrazki przedstawiające je, oraz 
ich  podpisy. 
 Rodzic  pokazuje dzieciom przedmioty lub obrazki z przedmiotami, kto� re mogą nalez�ec� do taty 
i/ lub do mamy. Prosi, by dzieci wskazały te przedmioty, kto� re bardziej pasują do taty (lub do 
mamy). Gdy dane dziecko wskaz�e przedmiot, powinno podac� jego nazwę, wyodrębnic� głoskę w 
nagłosie i wygłosie słowa oraz znalez�c� podpis do tego obrazka.

 „Podskocz, jeśli usłyszysz głoskę…” – zabawa ruchowa. Dzieci mają podskoczyc�, kiedy usłyszą
wyraz rozpoczynający się głoską m. Rodzic podaje ro� z�ne słowa. Gdy słowo nie rozpoczyna się na
m, dzieci stoją nieruchomo. Głoski moz�na dowolnie zmieniac�. 

 „Scenka rodzinna” – zabawa dramowa.
 Dobieramy  się parami : dziecko z siostrą lub bratem lub mamą czy tatą. Kaz�da para 
przygotowuje scenkę sytuacyjną, w kto� rej biorą udział członkowie rodziny. Dzieci losują 
kartonik z rolą: „Ja i mama”, „Ja i tata”, „Siostra i brat”, „Mama i tata”, „Dziadek i ja”, „Babcia i ja” 
itp. Dzieci prezentują scenki w formie zagadek: Kto to jest?, Co robi? 

 Praca z KP4.27a, 27b –
 Praca z Księgą zabaw z literami s 75 – czytanie tekstu z poznanych liter 

„Basia i dziadkowie” audiobook
https://www.youtube.com/watch?v=WbKqxUH_LaQ



Piątek   PIKNIK  RODZINNY

 „Jedziemy z rodzicami na wycieczkę” – rozpoznawanie głosek w słowach.
Do plecaka lub torby pakujemy różne rzeczy potrzebne na wycieczce. Dziecko wkłada rękę do środka  
i dotykiem rozpoznaje przedmiot, wyciąga sprawdzając poprawność odpowiedzi a następnie podaje 
pierwszą i ostatnią głoskę jego nazwy, dzieli ją na głoski i układa podpis z ruchomego alfabetu 
(oczywiście w miarę możliwości). 

„Piknik z rodziną” – wypowiedzi na dany temat. 

Dziecko opowiada co przedstawia obrazek oraz do czego służą przedstawione na nim elementy. 
Rozmawiamy o tym co warto zabrać na piknik, korzystając z własnych doświadczeń. Zwracamy  
uwagę na zasady bezpieczeństwa podczas pikniku – pilnowanie się rodziny, jedzenie i picie tylko 
produktów polecanych przez rodzinę, zrywanie owoców tylko za zgodą rodziców, zachowanie 
bezpiecznej odległości podczas kontaktu ze zwierzętami, używanie kremu z filtrem, noszenie nakrycia
głowy. 

 „Przygody na pikniku” – zabawa matematyczna.
Rodzic układa zdania, dziecko „ilustruje” je rysunkiem lub z pomocą liczmanów (klocki, zakrętki..)
Mama zabrała na piknik 2 jabłka, tata 5; ile razem mamy jabłek? 

Parauszek  i przyjaciele „Piknik”
https://www.youtube.com/watch?v=bpiIy3nB0kg



DODATEK  SPECJALNY  DLA  RODZICÓW



Gdy zbliżają się urodziny, Dzień Dziecka czy inny ważny do uczczenia moment, rodzice zastanawiają
się, jaki prezent będzie trafiony, czyli wniesie w życie małego człowieka wartość, sprawi mu radość,
a jednocześnie nie będzie kolejną zabawką na pięć minut? 

A gdyby tak podarować dzieciom   w prezencie CZAS?
Czas jest  jednym z cenniejszych zasobów, stale go nam brakuje,  gdzieś się spieszymy, a niektóre
ważne  sprawy  odkładamy  na  później.  Mamy  wiele  ról,  obowiązków,  zainteresowań  i  innych
zobowiązań. Co wybrać? Nie przedstawimy ani patentu na zwiększenie ilości czasu, ani skuteczne
dokonywanie wyborów. Zachęcamy natomiast, by zatrzymać się na chwilę i spokojnie popatrzeć na
codzienne wybory i ich rezultaty w krótszej i dłuższej perspektywie.
Warto szczerze spytać siebie

Znajdź spokojniejszy moment i odpowiedz sobie na kilka pytań:
 Jaką relację chcę zbudować ze swoim dzieckiem?
 Jak teraz spędzam z nim czas?
 Jak chcę spędzać wspólne momenty za 20, a może 30 lat
 O czym chcę rozmawiać lub co wspólnie robić, gdy moje dziecko będzie już dorosłe?
 Jak na co dzień dbam o to, by relacja z moim dzieckiem była taka, o jakiej marzę?

Podoba nam się porównanie rodzicielstwa do pakowania walizki: to, co teraz włożymy, wyjmiemy
z  niej  w  przyszłości.  Budowanie  relacji  to  proces  bardzo  indywidualny,  a  jednocześnie  wymaga
systematycznych działań i rodzinnego czasu spędzonego wspólnie.
Wszystkie dzieci na całym świecie potrzebują uniwersalnych jakości w relacji z bliskimi. Potrzebują
bezwarunkowej  akceptacji,  bezpieczeństwa,  relacji  opartej  na  wzajemnym szacunku i  zaufaniu,
a także słów, które pomagają mu poznawać i rozwijać wewnętrzny potencjał. Potrzebują wspólnie
spędzanego czasu.
Wspólny czas
Żadna zabawka nie zastąpi tych jakości. Nie mamy na myśli konieczności przeznaczania wielu godzin
na  wspólne  zabawy.  Zobowiązania  zawodowe  lub  inne  obowiązki  często  zostawiają  rodzicom
naprawdę niewiele  czasu  na  życie  rodzinne. A w życiu  rodzinnym nie  chodzi  o  liczbę  wspólnie
spędzonych godzin, lecz o to, co w tym czasie robimy, co jeszcze moglibyśmy zrobić w przyszłości,
a także o to, czy na pewno jest to nas wspólny czas.
Nie da się jednoznacznie powiedzieć „zamień ilość (bo nie masz czasu) na jakość i wszystko będzie
dobrze”. Dużo zależy od naszych upodobań, cech, od rodzica i charakteru dziecka: ile potrzebujemy
czasu, by się otworzyć na zabawę, rozmowę, na drugą osobę, jak dużą mamy łatwość w wymyślaniu
zabaw oraz na jakim obecnie etapie rozwojowym jest dziecko.
Zastanawiając się nad tym, co podarować dzieciom, zachęcamy do poszukania własnych odpowiedzi
na następujące pytania:

Nasz rodzinny czas…
 Na ile jestem zadowolony jako rodzic ze spędzania czasu razem całą rodziną? Czy mamy taki 

wspólny czas? Jak wówczas go spędzamy? Jak chciałbym, żebyśmy to robili?
 Jakie jakości są dla mnie ważne i chcę ich podczas wspólnego spędzania czasu?
 Na ile w naszej rodzinie każdy może ustalić, co robimy we wspólnym czasie?

https://dziecisawazne.pl/czas-dla-kazdego-dziecka/


A gdyby oddać głos dzieciom…
 Gdyby dziecko mogło zaplanować dzień, jak by to zrobiło, zakładając, że celem jest rodzinne 

spędzenie czasu razem?
 Co lubi robić moje dziecko? Do jakich motywów z bajek czy innych opowieści czuje sympatię?
 Jak lubi spędzać wolny czas?

A co preferują dorośli…
 Jak jako dorosły lubię spędzać czas z dziećmi?
 Czy są jakieś miejsca lub czynności, które zawsze chciałem pokazać dzieciom, a do tej pory nie 

było ku temu okazji czy czasu?
 Co ja, jako rodzić wolę: spontaniczne działania a może potrzebuję systematyczności i 

przewidywalności w kontekście planowania wspólnego czasu?
To  tylko  niektóre  z  ważnych  pytań,  które  warto  zadawać  sobie  i  rodzinie  częściej  niż  rzadziej.
Dlaczego? Wspólne wybieranie aktywności to świetna rodzinna interakcja oraz okazja do budowania
relacji dzięki wspólnemu działaniu. Jako rodzina uczymy się wyrażać i uzasadniać swoje preferencje
i potrzeby. Uczymy się również słuchać pozostałych osób z uważnością i szacunkiem. Taka rozmowa
to  również  możliwość  wspólnego  poszukiwania  i  ustalania  rozwiązań,  które  będą  odpowiadały
wszystkich  członkom  rodziny.  A  gdy  pojawią  się  emocje  i  trudne  sytuacje,  ponieważ  członkowie
rodziny będą mieć odmienne pomysły, możemy się wspólnie uczyć radzić sobie z nimi.

Pomysłów na wspólną zabawę rodzica i dziecka może być naprawdę wiele. To rodzice 
wiedzą najlepiej, jaka wspólna aktywność najlepiej odpowiada upodobaniom ich oraz ich 
dzieci.
Na koniec cytat z Michela Quoista: „Dzieci bardziej niż potrzebują mieć zupełną pewność, inni 
że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają”. A co daje większą pewność bycia 
kochanym i ważnym niż dobrze spędzony wspólnie czas?
Dla tych, którzy zastanawiają się nad sposobami wspólnego spędzania czasu, spieszymy z 
pomysłami:

 gry, np. gry planszowe – jest ich naprawdę wiele, a niektóre są kooperacyjne, czyli uczestnicy 
gry tworzą drużynę i mają wspólne zadanie, a nie rywalizują między sobą,

 zabawy plastyczne, np. lepienie z gliny czy plasteliny albo zabawa masą solną z dodatkiem 
przypraw kuchennych – zawsze jest dużo śmiechu i ogrom zapachów: od kawy przez pieprz, 
majeranek do rozmarynu,

 zabawy w terenie: wycieczki rowerowe, podchody, robienie zielnika – czasem i dorośli 
potrzebują się doszkolić z botaniki, a w internecie można znaleźć wszystkie rośliny, które 
spotykamy na drodze,

 czytanie książek, wspólne pisanie opowiadań,
 wspólne gotowanie,
 wspólne rysowanie – zacznij jakiś kształt i poproś dziecko, aby dokończyło rysunek, i na 

odwrót,
 wspólne nicnierobienie i leniuchowanie – ot, choćby leżenie na trawie i obserwowanie 

obłoków.
Autor/ka: Joanna Berendt i Magdalena Sendor
Trenerki, mediatorki i autorki książki "Dogadać się z dzieckiem. Coaching. Empatia. 
Rodzicielstwo", CoJaNaTo, Warszawa 2013 oraz
internetowego kursu dla rodziców opartego na Porozumieniu bez Przemocy i podejściu 
coachingowym „Słowo ma znaczenie”.




