
Grupa VIII 

Temat tygodnia: Święto mamy i taty  

 

Czwartek 28. 05. 2020 

Temat dnia: Mam brata i siostrę  

 

 

Dzień dobry!!! 

 

Już czas wstawać, zaczyna się kolejny dzień. Pamiętacie, jaki? 

 

czwartek 
 

 

1. Zabawa z zwierzątkami – zabawa ruchowa 

 

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

 

2. „Rodzinka”- ilustrowanie ruchem treści wiersza Krzysztofa Sąsiadka  

 

Rodzic czyta wiersz, ilustrując jego treść ruchem, i zachęca dziecko do 

naśladowania (zaczyna pokazywanie od kciuka, i kolejno pokazuje palce). 

 

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


Ten pierwszy – to nasz dziadziuś.  

A obok – babunia.  

Największy – to tatuś.  

A przy nim – mamunia.  

A to jest – dziecinka mała!  

Tralala la, la...  

A to – moja rączka cała!  

Tralala la, la... 

 

3. „Fotografia rodzeństwa”– zabawa dramowa. 

Rodzeństwo w parze lub rodzic z dzieckiem wymyślają sobie temat zdjęcia, do 

którego chcieliby pozować. Może to być: gra w piłkę, oglądanie książek, 

pływanie, wspólna zabawa klockami, jazda na rowerze, itd. Na wyraźny sygnał 

osoby dorosłej mamy lub taty – uczestnicy gry ustawiają się tak, by pokazać 

wybraną przez siebie sytuację. 

Powstaje nieruchoma FOTOGRAFIA!!  Pozostali członkowie rodziny odgadują 

temat fotografii. 

4. Rodzeństwo – rozmowa z dzieckiem. 

 

 



 

 

Na powyższych zdjęciach są rodzeństwa, chciałabym Was zapytać: 

 Czy umiecie określić, kim są dla siebie dzieci (brat, siostra)? 

 Czym różnią się rodzeństwa ( wiekiem, płcią, wyglądem)? 

 Czy każdy ma tyle samo rodzeństwa? 

 Czy wiecie ile jest dziewczynek na zdjęciach? 

 Czy umiecie policzyć chłopców? 

 Policzcie członków waszej najbliższej rodzinki. 

 Czy w każdej rodzinie jest tyle samo członków rodziny?  

 

5. „Zabiorę brata na koniec świata” – piosenka. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ewYgrFUwr5I 

 

Ten mały to mój starszy brat 

On zawsze bardzo mało jadł 

Marudzi już od rana 

Bo nie chce jeść śniadania 

Więc martwi się rodzina 

Że ma „niejadka” syna 

Przepadam wprost za bratem 

https://www.youtube.com/watch?v=ewYgrFUwr5I


I straszę czasem tatę 

 

Ref. Zabiorę brata na koniec świata 

Znajdziemy wyspę jak Robinson 

Zabiorę brata na koniec świata 

Tam zbudujemy wspólny dom 

 

W szałasie będzie można spać 

I pomarańcze z drzewa rwać 

Codziennie jeść banany 

U stóp wspaniałej liany 

a mleko pić z kokosa  

co rośnie koło nosa 

Nie będzie nikt narzekał 

że nie pijemy mleka 

 Ref. Zabiorę brata na koniec świata….. 

 

Wakacje będą cały rok 

Gorąca plaża już o krok 

Powietrze, słońce, woda 

Beztroska i wygoda 

A jeśli za rodziną 

Na wyspie zatęsknimy 

Wyślemy list w butelce 

Do siebie zaprosimy 

 

 Dlaczego starszy brat marudzi od rama? 

 Gdzie siostra zabierze brata? 

 Gdzie będą mieszkać? 

 Jakie będą pić mleko? 

 Jak będzie na końcu świata?  

 Co zrobi rodzeństwo jak zatęsknią za rodziną? 

 A Ty chcesz tez uciec na koniec świata? Dlaczego? 

 

6. Maskotka – Ćwiczenia praktyczne dnia codziennego według założeń 

pedagogiki Marii Montessori 

 

Do dzisiejszej pracy potrzebne nam będą stare skarpetki, igła, nitka i nożyczki, 

guziki, koraliki, watę. Z tych przedmiotów uszyj maskotkę dla bliskiej osoby lub 

sobie. Tu masz kilka inspiracji.  

 



                 
 

 

 
7. Praca w książkach dla 6-latków. 

 

 Praca z KP4.26a – odczytywanie zdań, odszukiwanie osób na fotografii, 

umieszczanie nalepek z podpisami 

 Praca z KP4.26b – rozpoznawanie emocji, wymyślanie rozwiązań 

konfliktowych sytuacji pomiędzy rodzeństwem, kontynuowanie rytmów 

 Praca z KP4.28a – kącik grafomotoryczny, pisanie po śladzie nazw 

członków rodziny 



8. Karty pracy dla chętnych. 

 



 


