
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

Dziś zapraszamy Was na rytmiczną gimnastykę.  Ubierzcie wygodny strój i zaproście 

całą rodzinę do zabawy. Zaczynam raz, dwa, trzy… 

Lekcja 1 – „Rytmiczna rozgrzewka W PODSKOKACH” 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=62s 

 

Drogie KRASNALE w tym tygodniu będziemy rozmawiać o rodzinie. Zobaczcie co 

tym razem dla Was przygotowałyśmy. 

 
https://pl.pinterest.com/pin/765189792922987216/ 

 

E. Stadmüller „Dzień rodziców”. 

 

Odświętnie ubrani rodzice siedzieli cichutko na widowni, czekając na przedstawienie. 

Tymczasem za kulisami (czyli za szafą) trwały gorączkowe przygotowania do występu.  

–  Proszę pani – alarmował słoń – odpadła mi trąba! 

–  Przywiąże mi pani ogonek? – przymilała się małpka. 

– Oko mi się odkleja! – denerwowała się żabka.  

Gdy wszyscy wreszcie byli gotowi, odezwał się gong (czyli uderzenie w patelnię) i na 

scenę wyskoczyła mama kangurzyca (czyli Magda w brązowym dresie z doszytą na brzuchu 

wielką kieszenią). 

– Mama kangurzyca każdego zachwyca – recytował Bartek, wskazując na Magdę. 

– Ma na brzuchu kieszeń, w niej kangurka niesie – i Magda – hop – wyciągnęła z kieszeni 

małe, pluszowe kangurzątko. Zaraz za kangurzycą na scenie pojawiły się dwa słonie – duży 

(Oskar) i mały (Ada). 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=62s
https://pl.pinterest.com/pin/765189792922987216/


– A mój tatuś ukochany z drzewa zrywa mi banany – chwaliła się Ada, wachlując się 

wielkimi szarymi uszami z tekturowych talerzyków. 

– Jedz córeczko moja miła, żebyś szybko mi przytyła – mówił Oskar, dyskretnie 

przytrzymując trąbę z rury do odkurzacza. 

Po słoniach występowały, małpki, żabki, kotki i niedźwiadki. Wszyscy czworonożni 

rodzice czule przemawiali do swych dzieci, a one chwaliły się swoimi rodzicami. Na koniec 

Olek, wystrojony w białą koszulę i granatową muchę, wyrecytował: Czy dziecko jest tycie, czy 

też waży tonę, czy ma długie uszy, czy krótki ogonek, czy ma futro gładkie, w prążki czy też 

w łaty, ma cie- plutki kącik w sercu swego taty. Czy fruwa, czy pływa, czy też pełzać musi, to 

jest najpiękniejsze dla swojej mamusi. Więc dzisiaj wszyściutkie na świecie dzieciaki ślą 

swoim rodzicom słodziutkie buziaki. W tym momencie wszyscy razem wyskakiwali na scenę, 

żeby posłać całuska, ukłonić się, a następnie paść w objęcia widowni. 

Kolejnym punktem programu był słodki poczęstunek, po którym rozpoczął się konkurs 

tańca z rodzicami. Wygrała Dominika ze swym tatą, bo rzeczywiście byli najbardziej zgraną  

i zwariowaną parą.  

– Musimy poćwiczyć – przekonywał mamę Olek w drodze do domu. Za rok to my wygramy, 

a jak nie my, to na pewno Ada z tatą. 

 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. Rodzic zadaje pytania: 

– Co się działo podczas spotkania rodziców w przedszkolu? 

– Jakie postacie występowały w tym przedstawieniu? 

– Jaką niespodziankę moglibyśmy przygotować na Święto Rodziny?  

– Kto wchodzi w skład twojej rodziny? 

– Co lubisz robić z mamą? 

– Co lubisz robić z tatą? 

 

Rozwiązanie zagadki - Rodzic mówi zagadkę i prosi dziecko o podanie rozwiązania. 

 

B. Szelągowskiej Rodzina. 

 

Razem mieszkamy: ja, mama, tata. 

Mam młodszą siostrę, starszego brata... 

Każdy pamięta o urodzinach, 

bo taka właśnie jest ma... (rodzina) 



Oglądanie zdjęć i albumów rodzinnych. 

 

A teraz drogie KRASNALE poproście swoich rodziców, dziadków, aby przynieśli Wam 

album ze zdjęciami.  

Drodzy Rodzice porozmawiajcie z dziećmi na temat Waszej bilskiej i dalszej rodziny. 

Opowiedzcie im o miejscach i sytuacje, w których zostały zdjęcia zrobione. Poproście dziecko, 

aby opowiedziało Wam, kto wchodzi w skład najbliższej rodzinny. A Wskazują osoby na 

zdjęciach niech poda ich imiona. 

 

 

Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

 

Rodzic daje dziecku lusterko. Demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, 

powtarzając je kilkakrotnie. 

 

Powitanie – dzieci dotykają czubkiem języka każdego zęba osobno. Unoszą język raz za 

górnymi, raz za dolnymi zębami. 

 

Pyszny obiad – dzieci oblizują językiem wargę górną i dolną, jak po zjedzeniu pysznego, 

rodzinnego obiadu. 

 

Spacer – przy szeroko otwartej jamie ustnej, język idzie na spacer w stronę nosa i w stronę 

brody. 

 

Rodzinna zabawa – dzieci naśladują dmuchanie baloników: wciągają powietrze nosem  

i wypuszczają ustami. 

 

Karuzela – dzieci naśladują ruch językiem w koło, od wewnętrznej strony jamy ustnej. Język 

porusza się raz w jedną, raz w drugą stronę, zataczając duże koła. 

 

Całusy – dzieci wypychają wargi do przodu i naśladują wysyłanie pocałunków mamie i tacie. 

 

Drzwi – dzieci pokazują, jak zamykają się i otwierają drzwi do domu – rozwierając  

i zwierając wargi wyciągnięte do przodu. 



Zadanie 1.   „Moja Rodzina” – rysunek swojej rodziny możesz wykonać w tej ramce lub na 

kartce z bloku rysunkowego. 



Zadanie 2. „Rodzina” – wytnij poniższe układanki, ułóż a na końcu przyklej do kartki. 

 

 
https://pl.pinterest.com/pin/538672805420097997/ 

https://pl.pinterest.com/pin/538672805420097997/




Zadanie 3. „Bystre oko” 

 

 



Zadanie 4.  „Rodzina” – pokoloruj najpiękniej jak potrafisz poniższy obrazek 

(przed wydrukowaniem prosimy odpowiednio  powiększyć rysunek). 

 

 

 

 

 

 
https://www.istockphoto.com/ca/vector/happy-family-outline-gm522849993-50416298 

 

 

 

Pracy plastycznej  Malowanie portretu rodziny. 

Materiały: 

• farby,  

• pędzle, kubeczki na wodę,  

• kartki z bloku technicznego. 

 

Drogie KRASNALE wyciągnijcie z albumu jedno zdjęcie swojej rodziny i patrząc na nie 

namalujcie na kartce swoją całą rodzinę. A gdy Wasza praca wyschnie poproście rodziców, aby 

oprawili Wasz rysunek i powieście lub postawcie go na jakiejś półce.  

https://www.istockphoto.com/ca/vector/happy-family-outline-gm522849993-50416298


Drogi Tato, Drodzy Dziadkowie a teraz zadanie dla Was. Prosimy Was, abyście pomogli 

dziecku wykonać oto taką laurkę dla mamy. 

 

„Laurka z serduszkowymi kwiatuszkami” 

 

   
https://ekodziecko.com/laurka-dla-mamy 

 

Materiały i przybory: 

• kolorowy papier 

• dziurkacz ozdobny w kształcie koła 2,5 cm 

• dziurkacz ozdobny serduszko 

• papierowe serwetki pod filiżankę 11 cm 

• nożyczki 

• klej 

 

1. Kolorową kartkę papieru formatu A4 przecinamy na pół. Jedną część składamy na pół - to 

będzie baza laurki. 

2. Papierową podkładkę pod filiżankę przecinamy na pół. 

3. Dziurkaczem ozdobny w kształcie koła wycinamy 3 środki kwiatków natomiast 

serduszkiem wycinamy mnóstwo czerwonych serduszek. 

4. Kółka oklejamy dookoła serduszkami i powstają nam tym sposobem piękne kwiatuszki. 

5. Z zielonego papieru wycinamy łodyżki i doklejamy do przygotowanych kwiatków. 

Możemy dodać kilka paseczków jako liście. Całość przyklejamy w środku, przeciętej na 

pół papierowej serwetki. Serwetkę składamy na 3 części i przyklejamy do laurki. 

 

Wykonywanie przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

w teczkach, gdy wrócicie do przedszkola wspólnie możemy je obejrzeć, a zdjęcia prac możecie 

wysyłać na naszego maila grupowego: krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 

https://ekodziecko.com/laurka-dla-mamy
https://www.ceneo.pl/43860126#cid=20580&crid=181915&pid=1320
https://www.ceneo.pl/31202012#crid=26213&pid=1320
https://www.ceneo.pl/48189792#cid=1601&crid=238725&pid=1320
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
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