
TEMAT TYGODNIA: „Święto Mamy i Taty”. 

3 dzień – środa – „Jak to jest, kiedy ma się rodzeństwo”. 

1. „Halo, słyszysz mnie?” – wykonanie telefonu z kubeczków do zabawy z rodzeostwem. 

Potrzebne będą: 

- sznurek ok. 3,4 m 

- kubeczki np. po jogurtach 

- nożyczki 

Rodzic pomaga dziecku zrobid otwory w kubkach. Dziecko przewleka przez nie sznurek i 

próbuje zrobid na koocach supły, tak, aby sznurek nie wypadał z kubeczków. 

Dziecko bawi się telefonem z rodzeostwem lub rodzicem  prowadząc dialog wg schematu: 

powitanie, przedstawienie się, zapytanie o pogodę, pożegnanie.  

https://www.youtube.com/watch?v=629KaZCCUO8 

2. „Ojciec Wirgiliusz” – zabawa przy piosence 

Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, 

A miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje, 

Hejże dzieci, hejże ha, hejże ha, hejże ha, 

Róbcie wszystko to co ja, to co ja. 

https://www.youtube.com/watch?v=iW6i0qQJDxA 

3. „Jak to jest, kiedy ma się rodzeostwo?” – rozmowa na temat relacji dziecka z rodzeostwem 

Rodzic prezentuje dziecku ilustrację: 

https://mamopracuj.pl/karta-duzej-rodziny-z-jakich-znizek-mozna-skorzystac/ 

https://www.youtube.com/watch?v=629KaZCCUO8
https://www.youtube.com/watch?v=iW6i0qQJDxA
https://mamopracuj.pl/karta-duzej-rodziny-z-jakich-znizek-mozna-skorzystac/


 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania: Co przedstawia ilustracja? Kto to jest? (pokazuje mężczyznę) 

A to kto? (wskazuje kobietę) Jak myślisz, kim są te dzieci? A ty masz rodzeostwo. Jak mają na 

imię? A wiesz ile mają lat? Lubisz swoje rodzeostwo? Za co? Jak spędzasz z nimi czas? 

4. „Piknik” – praca z KP2.39 

Dziecko opowiada, czy było kiedyś na pikniku, co się na nim robi i co trzeba na niego zabrad z 

domu. Wykonuje polecenia rodzica i uzupełnia kartę pracy. 

5. Utrwalenie piosenki „Jesteś mamo skarbem mym”. 

6. Zabawa ruchowa ze śpiewem „Woogie, boogie” 

Boogie boogie woogie 

Do przodu prawą rękę daj 

Do tyłu prawą rękę daj 

Do przodu prawą rękę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcid się 

No i klaskad trzeba raz, dwa, trzy 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

 



Do przodu lewą rękę daj 

Do tyłu lewą rękę daj 

Do przodu lewą rękę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcid się 

No i klaskad trzeba raz, dwa, trzy 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

Do przodu prawą nogę daj 

Do tyłu prawą nogę daj 

Do przodu prawą nogę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcid się 

No i klaskad trzeba raz, dwa, trzy 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

Do przodu lewą nogę daj 

Do tyłu lewą nogę daj 

Do przodu lewą nogę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcid się 

No i klaskad trzeba raz, dwa, trzy 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 

7. „Moja siostra, mój brat”. – praca plastyczna dowolną technika. 

 Dziecko rysuje lub maluje portret brata lub siostry. Rodzic dba oto, by zachowane były 

proporcja ciała. 

Można skorzystad z gotowych kolorowanek: 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/siostra-i-jej-maly-braciszek 

Pozdrawiam Elżbieta Pierożak   , kontakt – elaela4@vp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/siostra-i-jej-maly-braciszek


 


