
 

Witajcie kochani w kolejnym  tygodniu nauki na odległość. Ten 
tydzień poświęcimy na rozmowy o Rodzinie. 

 

Dzieciaki powiedzcie proszę. 

Co to jest rodzina?  

Rodzina to mała grupa składającą się z rodziców, ich dzieci i krewnych.  

Rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi - więź rodzicielska. 

Spójrzcie na swoją dłoń, za jej pomocą możemy wymienić najbliższych członków 
rodziny. Powtarzajcie razem  z nami wierszyk pokazując odpowiednie paluszki.  

                       

Tata palec, tata palec gdzie jesteś, 
Tutaj jestem tutaj jestem, jak się masz. 

Mama palec, mama palec gdzie jesteś, 
Tutaj jestem tutaj jestem, jak się masz. 
 
Brat palec, brat palec gdzie jesteś, 
Tutaj jestem tutaj jestem, jak się masz. 
 
Siostra pale, siostra palec gdzie jesteś. 
Tutaj jestem tutaj jestem, jak się masz. 
 
Dzidzia palec, dzidzia palec gdzie jesteś, 
Tutaj jestem tutaj jestem, jak się masz. 
 

 

 



Kochani  rodzina to nie tylko mama, tata siostra, brat. Jak wiecie to także babcia                 
i dziadek. Spójrzcie na ilustracje poniżej. Która przedstawia dziadków, rodziców                     
i dzieci. 

 



Czy wiecie jak nazywa się taki sposób przedstawienia rodziny jak na ilustracji 

powyżej?? To drzewo genealogiczne. To bardzo trudne głowo. Spróbujecie 

je powtórzyć? Drzewo genealogiczne.  

Możemy w ten sposób rozpisać cała rodzinę do wielu pokoleń wstecz czyli do 
pra, pra, pra dziadków. Spójrzcie oto przykładowe drzewa genealogiczne 
rodzin.              

        

           



Teraz odpowiemy sobie kim dla kogo są członkowie naszej rodziny.  

 

Posłuchajcie uważnie. 

 

 

 

Dziadek i babcia, to rodzice taty. 

Tata to syn babci i dziadka. 

 

 

 

 

 

 

Drugi dziadek i druga babcia to rodzice mamy. 

Mama jest córką babci i dziadka. 

 

 

 

 

Tata jest, mężem mamy.  

Mama jest, żoną taty. 

                                                

                                                                                 



 

 

Mama i tata to moi rodzice.  

 

 

 

 

Teraz rodzice ponownie przeczytają Wam powyższe zdania, waszym zadaniem 

będzie odpowiedzieć brakujące słowa. Jeśli to dla was za trudne poproście o 

pomoc i podpowiedzi Rodziców. 

Dziadek i babcia, to rodzice… .   (taty) 

Tata to syn… .     (babci i dziadka) 

Drugi dziadek i druga babcia to rodzice……     (mamy) 

Mama jest córką….  (babci i dziadka) 

Tata jest, mężem….   (mamy) 

Mama jest, żoną….  (taty) 

Mama i tata to moi.... (rodzice) 

 

Teraz porozmawiamy sobie o obowiązkach. 

Co to są obowiązki?? 

Obowiązki to coś co jakaś osoba mysi zrobić. 

Poniżej znajdziecie obrazki przedstawiające różne czynności  oraz osoby. 

Waszym zadaniem będzie wskazywać kolejne obrazki paluszkiem na ekranie 

następnie mówić kto najczęściej wykonuje te czynności (mama, tata , wy,                   



a może brat lub siostra). Kto z domowników ma najwięcej obowiązków, dzieci 

czy rodzice?” 

     

 zmywanie                                                wyrzucanie śmieci   gotowanie 

                                

 

majsterkowanie          
        prasowanie 
     

pranie 

wyprowadzanie psa                   
odkurzanie 

 

    Wyrzucanie śmieci 

 

 

 

jazda samochodem 

 

 



 

 

 

sprzątanie pokoju           mycie samochodu 

 

 

 

                  czytanie książek 

 

 

 Wspólna zabawa z rodzicami. 

Dobierzcie się w pary- mama z dzieckiem, tata z dzieckiem, wy z rodzeństwem. 

Mama lub tata czytają wierszyk, waszym zadaniem jest ilustrować go ruchem 

na plecach waszego partnera. Następnie partner ilustruje wierszyk na Waszych 

pleckach.  



 

IDZIE PANI 

                                                                         

Idzie pani: tup, tup, tup,          (Stukamy plecy malucha opuszkami palców) 

 

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk, (Teraz stukamy w plecy zgiętym palcem) 

 

skacze dziecko: hop, hop, hop,  (Opieramy dłoń na przemian to na przegubie to na palcach) 

 

żaba robi długi skok.   (Klepiemy dwie odległe części ciała dziecka stopy i potem głowę) 

 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu,(Dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka) 

 

kropi deszczyk: puk, puk, puk,  (Stukamy w plecy dziecka wszystkimi palcami) 

 

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup, (Klepiemy plecki dziecka dłońmi złożonymi w 

miseczki) 

 

a grad w szyby łup, łup, łup. (Stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści) 

 

Świeci słonko,  (Palcem wykonujemy na plecach koliste ruchy) 

 

wieje wietrzyk,(Dmuchamy we włosy dziecka) 

 

pada deszczyk.  (Znowu stukamy opuszkami palców) 

 

Czujesz dreszczyk?  (Leciutko szczypiemy w kark) 

 

 

Czas na kartę pracy, cz. 4, s. 44–45. Łączenie pierwszych głosek z nazw 
rysunków. Rysowanie dla Olka i Ady prezentów, których nazwy powstały z 

połączenia głosek. Rysowanie po śladach. 



Czas na gimnastykę. Przebierzcie się wygodnie, tym razem o to samo 

poproście mamę lub tatę gdyż będą to ćwiczenia z Rodzicem w parach. Udanej 

zabawy życzymy. 

1. Zabawa „Wspólne kroki”- dziecko i rodzic w parach; dziecko opiera się stopami na stopach 

dorosłego i próbuje utrzymać równowagę, gdy dorośli poruszają się z nim po sali. 

2. Zabawa „Przepychanka”- para oparta o siebie plecami i zadaniem ich jest wypchanie 

przeciwnika na przeciwną stronę czyli pchanie się na siebie plecami. 

3. Zabawa „Cukierek”- dziecko skulone leży na podłodze, rodzic próbuje rozwinąć zwinięty 

cukierek, czyli rozprostować dziecko, a to stawia opór. 

4. Zabawa „Skała”- rodzic stoi nieruchomo, a dziecko próbuje go przesunąć. 

5. Zabawa „ Statki” - dziecko leży na plecach na dywaniku, rodzic ciągnie je za nogi 

6. Zabawa „ Zaprzęg” - dziecko leży na brzuchu na dywaniku, rodzic ciągnie je za ręce przy 

pomocy szalika. 

7. Zabawa „ Sięgnij słoneczka”- rodzic trzyma wysoko piłkę, dziecko ma dosięgnąć jej we 

wznosie na palcach lub w podskoku. 

8. Zabawa „ Przylepa” - uczestnicy mają się złączyć ze sobą częściami ciała wymienianymi 

kolejno przez rodzica i dziecko np.: łokciami, kolanami, stopami, palcami lub innymi 

częściami ciała.. 

9. Zabawa w „Tunel” –dla osób posiadających hula-hop 

a. rodzic siedzi na podłodze i trzyma hula-hop dziecko przechodzi dookoła przez kółko na 

czworaka 

b. rodzic siedzi na podłodze i trzyma hula-hop dziecko przechodzi dookoła przez kółko w 

podporze tyłem 

c. role się odwracają i dziecko trzyma hula-hop i rodzice przechodzą przez kółko w podporze 

tyłem. 

 

 

 

 

 



Zalecenia nauczyciela wspomagającego oraz karty dla dzieci chętnych. 

 

 

             balony dla mamy, pokoloruj je, nazwij używane kolory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj rysunek, nazwij członków rodziny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Popraw palcem po śladzie napisy mama i tata, podziel je na sylaby z jednoczesnym 
klaskaniem. Osoby chętne proszę podzielić wyrazy na głoski ile głosek mają wyrazy 
oraz wylepić kontur jednego jedego z nich kolorową plasteliną?  

 

 

 

MAMA 

 

TATA 


