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Aktywność muzyczna: „ Dziękuję  mamo, dziękuję tato” – osłuchanie ze słowami i melodią piosenki 

 

RODZINA 

Przebieg zajęcia: 

1. „Jaka jest moja mama?” – rozmowa kierowana.  Zadaniem dziecka jest opisanie swojej mamy jednym 

zdaniem. Następnie dziecko przelicza słowa w wypowiedzianym zdaniu.  

2. „Znajdź mamę” – zabawa ruchowa. N. w losowy sposób dzieli grupę na pary. Dziedko układa liter wyraz 

MAMA. 

3. Słuchanie piosenki      https://youtu.be/j09kDRPi3tE 

4.  Alfabet • „Co lubię robić z moją mamą?” – zabawa naśladowcza. najbardziej lubią robić ze swoją mamą. 

Dziecko pokazuje  gestami te czynności . Jeśli rodzic odgadnie czynność – dostaje punkt. Potem zamiana ról. 

5.  „Kolory mojej mamy” – Rozkładamy  wiele kolorowych klocków  o powtarzających się kolorach. Wydaje 

polecenia: Stań na kolorze, który…, np. – podoba się twojej mamie, – przypomina sukienkę twojej mamy, – 

pasuje do oczu twojej mamy, – przypomina kapelusz twojej mamy, – nie pasuje do twojej mamy. Dziecko 

staje przy wybranym klocku.. N. nie wymaga od dziecka uzasadnienia dotyczącego wybranego koloru. • 

krążki w różnych kolorach  

6. Mama w kuchni – zabawa ruchowa do piosenki. Dzieci maszerują po kole, śpiewając zwrotki piosenki. 

Podczas refrenu zatrzymują się i klaszczą rytmicznie w dłonie.  Po zakończeniu zabawy  zapraszamy  dziecko  

do wspólnego powtarzania tekstu piosenki. Dziecko  proponuje gesty, które pomogą wypowiadać tekst 

rytmicznie np. tupanie, klaskanie, podskakiwanie, przeskakiwanie z nogi na nogę mama.  

7.  „Co słychać w domu?” – zagadki słuchowe. odtwarzamy nagrania 

odgłosów . Umawiamy się z dzieckiem, że każdą zagadkę słuchową należy wysłuchać do końca, aby dobrze 

rozpoznać dźwięk, , a dziecko próbuje odgadnąć i wskazać co usłyszało.  Linki do dźwięków poniżej. 

 https://youtu.be/_BMEVG2_iws 

                                                                 https://youtu.be/b-K8bMPHT1o 

https://youtu.be/F8iFshNaZa4 

                                                                https://youtu.be/5B0oNT6mo5Q 

https://youtu.be/uBa7pfJMn3Y 

                                                                https://youtu.be/SgXweKZpk0I 

https://youtu.be/KfDtoSNz0dw 

                                                                https://youtu.be/pZanplM262Y                   
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          Mikser                                  Kosiarka do trawy  

 

Ekspres do kawy                      Pralka 

 

Kuchenka  mikrofalowa                 Wiertarka 
(włączanie kuchenki i prażenie kukurydzy) 



             
Piekarnik                                                  Zmywarka 
Następne odczytują podpisy pod ilustracjami odgadniętych dźwięków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Karta pracy 

 

9.  „Podskocz, jeśli usłyszysz głoskę…” – zabawa ruchowa. Wyjaśniamy dziecku, że mają podskoczyć, kiedy 

usłyszą wyraz rozpoczynający się głoską m. Podaje różne słowa. Gdy słowo nie rozpoczyna się na m, dzieci 

stoją nieruchomo. Głoski można dowolnie zmieniać. 

 

 



Aktywność ruchowa : Zestaw ćwiczeń z niewielkim, kartonowym pudełkiem 

                                                   

1. Marsz w różnych kierunkach kierunkach z pudełkiem na głowie.  

2. Przyjmowanie różnych pozycji z pudełkiem na głowie (przysiad, klęk)  

3. Stojąc w rozkroku, ręce wyciągnięte wprzód, pudełko na części grzbietowej dłoni  

wznoszenie i opuszczanie dłoni tak aby pudełko nie spadło, następnie na boki.  

4. Stojąc w rozkroku przerzucanie pudełka z ręki do ręki  

5. W staniu na prawej nodze, pudełko na części grzbietowej stopy, podawanie pudełka do ręki,  

                 zmiana nogi.  

6. Stanie na jednej nodze, w podskokach przesuwanie pudełka po podłodze.  

7. Siad prosty, pudełko między stopami – przejście do leżenia przełożenie pudełka w dłonie, powrót 

do siadu. 

8.  Leżenie na plecach z nogami złączonymi i ugiętymi ,podpartymi na podłodze pudełko na klatce 

piersiowej, ręce oparte z tyłu , unosimy tułów do góry i opadamy. 

9.  Leżenie na brzuchu ręce wyprostowane, w dłoniach trzymamy pudełko, unosimy tułów do góry 

liczymy do 3 i powrót do pozycji wyjściowej. 

10.  Stojąc w rozkroku przekładanie pudełka pod ugiętym kolanem raz prawej raz lewej nogi.  

  
 

 


