
 

Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

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

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

 

Lekcja 4 – „Ćwiczenia z liczeniem W PODSKOKACH” 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&t=197s 

 

Zobaczcie co tym razem dla Was przygotowałyśmy. Zapraszamy do wspólnej zabawy. 

 

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

Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski t.  

Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Rodzic prezentuje wiersz. Powtarza treść wiersza 

powtórnie, a dzieci powtarzają fragment tekstu: ta, to, ti, ta, ti, tom! 

 

B. Szelągowskiej Moja rodzina. 

Kocham ciebie i nasz dom. 

Piękny uśmiech, dobre serce; 

wszystko umie zrobić sama. 

Kocha mnie najbardziej w świecie. 

To jest właśnie moja mama! 

Ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham ciebie i nasz dom. 

                 Zawsze chętnie mi pomagasz, 

kiedy jesteś obok, tato. 

Z Tobą czuję się bezpiecznie. 

Kocham Ciebie właśnie za to! 

Ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham ciebie i nasz dom. 

  

Dom to miejsce wyjątkowe. 

Może być na końcu świata! 

Najważniejsza jest rodzina, czyli mama, ja i tata! 

Ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham mamę, tatę, dom 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&t=197s


„Moja mama…” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się, dzielenia 

doświadczeniami i emocjami, technika niedokończonych zdań. 

Dziecko kończy zdania dotyczące mamy, np. Moja mama jest… Moja mama lubi… Moja 

mama nie lubi.… Ulubionym kolorem mojej mamy jest… Z mamą lubię najbardziej… Moja 

mama jest najlepsza, ponieważ… 

 

 „Jak mogę pomóc mamie?” – uwrażliwienie dzieci na konieczność pomocy rodzicom 

w domu. 

Rodzic zadaje pytania: Czy mamy pracują tylko poza domem? Jakie obowiązki wykonują 

mamy w domu? W których obowiązkach mogą im pomóc dzieci? 

 

„Kalambury” – czynności wykonywane przez mamy. 

Naśladowanie, wyrażanie ciałem danych czynności, zagadki.  Dziecko pokazuje, rodzic 

odgaduje, potem następuje zamiana ról. 

 

Gra interaktywna „Ćwiczymy pamięć” 

 
https://view.genial.ly/5ebdaea3d5c84b0d8fb824ea?fbclid=IwAR3M4r14ZAStWaODAoAZva9_ABJ5W6ML0bt

uqTUU2zwjneLVyLskEBN9Rzw 

 

 

Gra interaktywna „Kto jest kim – rodzina” 

Na podstawie gry interaktywnej powiedz, kim jest dla Ciebie: babcia, dziadek, ciocia, wujek, 

np. babcia to mama mojej mamy 

https://view.genial.ly/5ebc0c53e87b0e0d25609230?fbclid=IwAR2WsAInpnR1OI0gB8K18gkkEtmYqHdEaN_O

cgINM7IGU6AAo2bUF9UUL_8 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ebdaea3d5c84b0d8fb824ea?fbclid=IwAR3M4r14ZAStWaODAoAZva9_ABJ5W6ML0btuqTUU2zwjneLVyLskEBN9Rzw
https://view.genial.ly/5ebdaea3d5c84b0d8fb824ea?fbclid=IwAR3M4r14ZAStWaODAoAZva9_ABJ5W6ML0btuqTUU2zwjneLVyLskEBN9Rzw
https://view.genial.ly/5ebc0c53e87b0e0d25609230?fbclid=IwAR2WsAInpnR1OI0gB8K18gkkEtmYqHdEaN_OcgINM7IGU6AAo2bUF9UUL_8
https://view.genial.ly/5ebc0c53e87b0e0d25609230?fbclid=IwAR2WsAInpnR1OI0gB8K18gkkEtmYqHdEaN_OcgINM7IGU6AAo2bUF9UUL_8


Zadanie 1. „Pomocnki mamy” – Drogie KRASNOLUDKI zastanówcie się jak pomagacie 

swojej mamusi w domu, co z nią robice, a w czym jeszcze moglibyście choć troszkę pomóc. 

 



Zadanie 2. „Mały, średni, duży” -  wytnij kwadraty z obrazkami i ułóż je pod względem 

wielkości zaczynając od najmniejszego. Po ułożeniu przyklej obrazki od najmniejszego do 

największego. 

 

 



Zadanie 3. „Serduszko dla mamy i taty” – sprawdź, które z dzieci ma prezent dla rodziców. 

 



Zadanie 4. „Bystre oko” – odszukaj różnice. 



Zadanie 5. „Dom” –  narysuj dom według podanego wzoru, używając tych samych kolorów.  

Postaraj się pokolorować te same kółka. 

 

https://pl.pinterest.com 

https://pl.pinterest.com/


Zadanie 6. „Ukryte litery” – Wśród liter pod obrazkami ukryły się literki tworzące słowa: 

mama, tata. Spróbuj je odnaleźć, zaznacz je dowolnym kolorem. 

  

 

Na zakończenie zapraszamy do wykonania pracy plastycznej. 

 

Pracy plastycznej  „Drzewo genealogiczne" 

 

Narysuj  drzewo, ale nie będzie to zwykłe drzewo, które rośnie w parku. To drzewo 

genealogiczne, pokazujące historię Waszej rodziny w takiej graficznej formie. Na takim 

drzewie naklejamy zdjęcia  lub rysujemy postaci swoich przodków:  rodziców, babć, dziadków 

prababć i pradziadków. 

 

Wydrukuj drzewo genealogiczne i uzupełnij je imionami członków swojej rodziny. 

Możesz wykorzystać gotowe drzewo z miejscami do uzupełnienia albo wydrukować osobno 

drzewo i osobno ramki na imiona w takiej liczbie, jakiej potrzebujesz. 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/najrzadsze-imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce


https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2019/03/drzeworamkikolor.jpg


 

 

 

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 
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