
DRODZY RODZICE  

Proponowane przez nas zajęcia i zabawy wykonujemy z dzieckiem na zasadzie dobrowolności. 

 

 

GRUPA UNIJNA TRZYLATKI - TYGRYSKI 

 

Dzień 18.05.2020r. (poniedziałek) 

Temat tygodnia: Święto rodziców 

Temat dnia: Portret mojej rodziny- dzień 1. 

 

Głównym celem jest wzmocnienie więzi między dziećmi i rodzicami oraz opisywanie emocji jakie 

przeżywa się w swojej rodzinie. 

 

 1. Oglądanie zdjęć i albumów rodzinnych.  

Wspólne omawianie miejsca i sytuacji, w których zdjęcia zostały zrobione. Wymienianie imion 

swoich bliskich, którzy wchodzą w skład najbliższej rodziny. 

 

 2. Zabawa konstrukcyjna -Budujemy domy dla naszych rodzin. (Klocki różnej wielkości i 

rodzaju.) Dziecko buduje domy dla swojej rodziny, nazywa pomieszczenia w domach, liczy pokoje.  

 

3. Zabawa ruchowa z rymowanką B. Szelągowskiej -Podaj mi rączkę. 

Dziecko głośno powtarza za rodzicem rymowankę, dobiera się w parę, za każdym powtórzeniem 

zmienia partnera (wybiera kolejnego członka rodziny) 

Rymowanka-,, Dwie rączki mam – rączki tobie dam. Zatańczymy w koło, będzie nam wesoło.” 

 

4. Zabawa ruchowa -Podaj piłkę. 

 Dziecko siada na dywanie naprzeciwko drugiej osoby, osoby siedzące mają szeroko rozsunięte , 

proste w kolanach nogi. Dziecko turla piłkę po podłodze do osoby siedzącego po przeciwnej stronie, 

następnie ta osoba do dziecka lub do innych bawiących się osób. 

 

5. Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej pt. „ Rodzina”. 

Rodzic mówi zagadkę i prosi dziecko o podanie rozwiązania.  

     Razem mieszkamy: ja, mama, tata.  

     Mam młodszą siostrę, starszego brata… 

     Każdy pamięta o urodzinach,  

     bo taka właśnie jest ma... (rodzina)  

 

6.Zabawy swobodne w kącikach zabawek. 

 

7. Malowanie portretu rodziny.( farby, pędzle, kubeczki na wodę, kartki z bloku technicznego) 

Dziecko otrzymują kartkę i ma za zadanie namalować członków swojej rodziny. Po namalowaniu 

pracy, odstawiają ją do wyschnięcia. ( dla ułatwienia pracy można położyć przed dzieckiem zdjęcie 

rodziny)- praca do teczki dziecka. 

 

8. Zabawy na świeżym powietrzu.    

Zabawa ruchowa - tor przeszkód, wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu i sprzętu w ogrodzie 

przydomowym dziecko dobiera się w parę, para podaje sobie ręce i ma do przejścia wyznaczony przez 

rodzica tor przeszkód, cały czas trzymając się za ręce.  
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