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W tym  tygodniu  rozmawiać  będziemy o  RODZINIE.  Na  poniższym  obrazku  widzimy pewną
rodzinę czyli mamę, tatę, dzieci i  nawet psa. Policz ile dzieci znajduje się na obrazku. Porozmawiaj
z rodzicami o twojej rodzinie. Czy twoja rodzina jest taka sama jak na tej ilustracji? Może twoja
rodzina czymś się różni od tej na obrazku?

2. Zabawa słuchowa – „O kim mówię?”

Rodzic  czyta  zagadki  o  członkach  rodziny  i  niedokończone  zdania.  Dziecko  uważnie  słucha
odpowiada lub kończy zdanie.
To z nimi mieszkamy,
bardzo ich kochamy.
Czasem są zmęczeni, 
więc im pomagamy. (rodzice/ mama i tata)



Oto niezwykle łatwa zagadka.
Kim jest dla Ciebie syn Twego dziadka? (tata)

Kto nas kocha tak jak nikt
i ochrania całym sercem?
I do kogo można przyjść
z każdym smutkiem jak najprędzej? (mama)

Mama i tata to twoi... (rodzice)
Problem to niezwykle łatwy: kim jest dla ciebie tata twojego taty? (dziadek)
Jak nazywamy mamę twojego taty? (babcia)
Zagadka to trudna - ale my odpowiedź znany - kim jest dla mnie mama mojej mamy ? (babcia)

2. Słuchanie piosenki, dziecko może poruszać się przy muzyce w dowolny sposób. 
Fasolki - „Życzenia dla Mamy”

Mama uśmiecha się ciepło jak słonko
Mama nas zawsze przytuli
Bajkę opowie pogłaszcze po głowie
I dziurę zaszyje w koszuli

Niech nam żyją wszystkie mamy
Dziś życzenia im składamy
Bo tak bardzo je kochamy
Całujemy i ściskamy

Mama nie gniewa się nigdy na dzieci
Zawsze o nich pamięta 
Ty też dla mamy bądź taki kochany
Na co dzień nie tylko w święta

Niech nam żyją wszystkie mamy
Dziś życzenia im składamy
Bo tak bardzo je kochamy
Całujemy i ściskamy x2

Dziecko odpowiada na pytania:
- O kim była piosenka?
-  Jak myślisz z  jakiego powodu składa się życzenia  mamie? (urodziny, imieniny,  Dzień Matki-
który obchodzimy 26.05- czyli jutro).
- W jaki sposób możemy pokazać mamie, że się ją kocha? 
(możemy  mamę  przytulić,  pocałować,  zaśpiewać  piosenkę,  narysować  obrazek,  zrobić  laurkę,
pomóc w domowych obowiązkach).

3. Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi- „Znajdźmy misia”
Dziecko chowa misia w dowolne miejsce. Rodzic zawiązuje dziecku oczy i oddala się z dzieckiem
w dowolne miejsce. Dziecko ma zawiązane oczy, rodzic idzie za nim i słowami, oraz dotknięciem
ramienia  naprowadza  dziecko  na  miejsce  gdzie  jest  miś.  Po  odnalezieniu  misia  przez  dziecko
można zamienić się rolami.

4. Narysuj swoją rodzinę.


