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WITAJCIE KOCHANE MISIACZKI I DRODZY RODZICE W CZWARTEK. 

DZISIEJSZY DZIEO ZACZNIEMY OD ZAGADEK. 

 

 

 

 

 

 



,,Co to za przedmioty?’’ Dziecko rozwiązuje zagadki. Następnie wskazuje 

rozwiązanie spośród obrazków. Można dokonad analizy sylabowej nazw 

obrazków: mop, ścierka, odkurzacz, wycieraczka, zmiotka i szufelka. Zachęcanie 

do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach. 

 

Ta czupryna na długim patyku                                                                                     

zmywa brud z podłogi szybko i bez krzyku.                                                                                                                            

(mop) 

 

Kawałek tkaniny skronie na ciebie zerka.                                                                                                               

Zetrze kurz szybciutko, bo to mała…                                                                                                                                       

(ścierka) 

 

Co to za maszyna  z nosem długim jak u słonia?                                                                                                                 

Zbierze paprochy, brud z dywanu pokona.                                                                                                                         

(odkurzacz) 

Leży obok drzwi, bez słowa, cichutko.                                                                                                                                 

Gdy wytrzesz w nią buty, będzie czyściutko.                                                                                                                                                    

(wycieraczka) 

 

Te dwie siostry pracują zawsze w zgodzie.                                                                                                                    

Jedna zmiecie piach, wyrzuci go druga.                                                                                                                                 

(zmiotka i szufelka) 

 

   



 

 

 

 

 

 

,, Co robię’’ – zabawa z elementem pantomimy. Dziecko naśladuje czynności 

porządkowe (np. zamiata, odkurza, wyciera buty itp.) 

Rodzic pyta: Jak dziecko może pomóc w domu swoim rodzicom w utrzymaniu 

czystości? Dziecko podaje swoje pomysły. 

 

,,Rodzina’’ – zabawa paluszkowa. 

Dom to przede wszystkim rodzina, a więc uczymy się krótkiego wierszyka               
o rodzinie wykorzystując palce dłoni. Każdy nasz palec obrazuje jednego członka 
rodziny, zaczynamy od kciuka: 

Ten pierwszy to Dziadziuś, (kciuk) 



tuż obok Babunia (wskazujący) 

Największy to Tatuś, (środkowy) 

a przy nim mamusia (serdeczny) 

A to ja dziecina mała, (mały) 

i to jest moja rodzinka cała, (machamy rączką) 

 

,,Piosenka o sprzątaniu domu’’  

Zachęcamy dzieci do wysłuchania piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

 

„Mama i tata to nie są roboty, 
zawijaj rękawy bierz się do roboty! 
 
Samo się nie zrobi pranie, prasowanie 
i mycie podłogi i kurzy ścieranie. 
Same się ubrania nie poukładają 
i same talerze się nie pozmywają. 

Mama i tata.... 
 
Twoje łózko nie chce samo się pościelid, 
a chwasty w ogródku same się wypielid. 
 
Mama i tata... 
 
Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają, 
wszyscy niech tak samo o porządek dbają. 
 
Mama i tata ... 
 
Samo się nie zrobi pranie, 
prasowanie i mycie podłogi i kurzy ścieranie. 
Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają, 
wszyscy niech tak samo o porządek dbają" 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
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