
Witajcie kochani  

 
To już nasze ostatnie spotkanie w tym tygodniu. 

Temat dnia : „Portret rodzinny”. 
 

Bardzo mało czasu poświęciliśmy w tym tygodniu Tacie, a to przecież również 

bardzo ważny członek rodziny. Taki nasz cichy bohater. 
 

 
 

 

1. Dzień jak zawsze zaczniemy od krótkiej gimnastyki porannej. 

 

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

 

2. Zrób mamusi/tatusiowi masażyk. Jak go wykonać – dowiesz się tutaj :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lD8nMY3tdW4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vPSEybwshCU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlD8nMY3tdW4%26fbclid%3DIwAR3ChjsptTLIFnEMcvyaqsa2G2UHn2PmWBVN8ya0CMpaxX0jfEWFj6mpuvs&h=AT2-Pu_chkyWPE48xrxmwrteeBDsZmEhOoJ6Lh6lO_giDUnQqDEnqKsDV4OH85aGq6K_RphN47yfCto-2Or56nohjWQEQrNBpUNB3WWZkNTBUCW-KFcOYerGFmO8TWdA0Ew&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1zXs_jMA-H-2Vc1dFoojDSW8oyRdqbd9EkwjU_DQPhkVa9EqAUvws0E1UQElSeGkjBeh2K9XWiRLzYnXwinJXMZWE7-vBy1G-WnxThZjdCgyCUQfLvcAL1NJfGgKWSrfr2020VfJSHDldip7BMypcRiB3576GvBOMvN_ZS9FHWkRIW3cHIu-dN3x4


3. Poproś rodzica o przygotowanie przedmiotów należących do 

mamusi/tatusia. Posegreguj je wg tego do kogo należą, koloru, wielkości  

i innych wybranych cech. 

 

4. Zapraszam was do wysłuchania pięknego wiersza o Tacie autorstwa 

Marcina Brykczyńskiego. 

 
 

Pytania do wiersza: 

 

1.Jaki jest tata, o którym mowa w wierszu? Dlaczego można nazwać go 

rycerzem? 

 2. Dlaczego tata rozumie swoje dziecko.  

 3. W jaki sposób możesz okazać tacie, że go kochasz? 

 4.  Wyobraź sobie, jak twój tata mógł wyglądać, gdy był w twoim wieku. 

Opowiedz o tym. 

 

5. Zapraszam do wysłuchania piosenki o tacie, oczywiście zaproście tatę do 

wspólnego słuchania.   

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

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


6. Czas na odrobinę ruchu. Zapraszamy mamę lub tatę do wspólnej zabawy. 

Zajęcie ruchowe Metodą Ruchu Rozwijającego Sherborne.  

 „Przywitamy się plecami” – rodzic i dziecko siadają plecami do siebie i 

lekkim dotknięciem „witają się” plecami.  

 „Naciąganie na plecy” – rodzic i dziecko nadal siedzą tyłem do siebie, 

chwytają się pod łokcie, rodzice naciągają dzieci na swoje plecy.  

 „Domki” – dorosły wykonuje klęk podparty, dziecko przechodzi pod 

„domkiem”.  

 „Lustro” – siad naprzeciw partnera, który jest lustrzanym odbiciem 

wykonywanych czynności np. mycie zębów, czesanie się, oblizywanie, 

wycieranie...  

 „Relaks w foteliku” – dziecko siedzi pomiędzy nogami dorosłego, jest 

obejmowane przez niego rękami, kołysane.  

7. Zrobimy sobie pamiątkę z tego tygodnia -„Portret mojej rodziny”. 

Rysujemy na kartonie swoją najbliższą rodzinę (mamę, tatę, rodzeństwo  

i oczywiście siebie). Możecie użyć kredek, mazaków, farb itp. Czekam na 

zdjęcia waszych prac. 
 

 
 

8. Wybierzcie się na rodzinny spacer. Proszę Was, abyście spacerując udali 

się w Wasze ulubione miejsce i zrobili selfie pod tytułem: „Tu i teraz – 

tylko dla siebie”. Obserwujcie czy na spacerze spotkacie inne rodziny. Po 

czym można poznać, że mijana grupa osób to właśnie rodzina? 

9. Dziś do wykonania karty pracy cz.4 s. 54-59. 

 

Przesyłam pozdrowienia.  

Ciocia Agata 


