
MOJA RODZINA



 MAMA

      Moja mama czarodziejka…
Gdy jest dobrze świat się śmieje,

gdy mi smutno – płacze Ziemia,

wtedy Mama – czarodziejka

     moje smutki w radość zmienia.

Kiedy kłopot mam z kolanem,

Albo chory brzuszek,

katar, kaszel – to do Mamy

Po ratunek ruszam.

Ona problem wnet usunie

- Taka moja Mama!

Gdy utuli, czuwa przy mnie

do samego rana



TATA

Super Tata

Tata mój jest mistrzem świata

Bo to taki Super Tata

Ma bicepsy ma sześciopak

I przystojny z niego chłopak

W brodę męsko wciera krem

Rano pyszny zjada dżem,

A wieczorem czyta bajki

Zbiera u mnie wszystkie Lajki!



SIOSTRA

Siostra, Siostrzyczka,



BRAT

Brat, Braciszek,



BABCIA

Mamusia mojej Mamy

Babcia, Babusia, Babunia



DZIADEK

Tatuś mojego Taty

Dziadziuś, Dziadunio,
Dziadzio



Jak spędzamy
razem czas



Rodzinne wyzywania:

❑   Przybijamy  wszyscy ,,piątkę”

❑   Napiszcie wierszyk

❑   Upieczcie ciasto, ciasteczka

❑   Posadźcie kwiatka

❑   Przeczytajcie Książkę

❑   Odrysujcie swoje dłonie

❑   Powiedzcie ,,Kocham Cię”



W którym miejscu umieścisz
swoich członków rodziny:

o MAMA
o TATA
o SIOSTRA
o BRAT
o BABCIA
o DZIADEK



Bajkowe
Rodziny



Rodzeństwo:



Podziel wyrazy na sylaby

MAMA
MA-MA

TATA
TA-TA



Podziel wyrazy na sylaby

BRAT

BRAT

SIOSTRA

SIO-STRA



Powiedz kto jest najstarszy? Kto jest
najmłodszy?



ZAGADKI:

Łatwą zagadkę dziś mamy,
kim jest mama mamy?

(BABCIA)

Jest córką mamy i taty,
bawi się lalkami, nie

samochodami,
jest starsza lub młodsza.

To moja kochana … .
(SIOSTRA)

To z nimi mieszkamy,
bardzo ich kochamy.
Często są zmęczeni,
więc im pomagamy.

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

(MAMA)
Oto niezwykle łatwa zagadka.
Kim jest dla Ciebie syn Twego

dziadka?
(TATA)



Policz ile jest poszczególnych
elementów:



Zróbmy to
razem:

Zapachowe zagadki:

Do słoiczków wsypcie ziarna
kawy, kakao, cynamon,

skórkę pomarańczy, liście
mięty lub bazylii. Dobrze,

żeby pojemniki nie były
przezroczyste – wtedy

maluchy naprawdę skupią
się na zapachu. Dzieci mogą

podzielić słoiczki na te,
które pachną dla nich ładnie

lub brzydko, albo (jeśli
przygotujemy po dwa słoiki

z taką samą zawartością)
odnajdywać pary

identycznych zapachów.

Ścieżka
sensoryczna:

To zabawa dla bosych stóp.
Na podłodze

przygotowujemy trasę
składającą się z

powierzchni o rożnych
właściwościach. Mogą to

być kawałki tkanin –
wełna, jedwab, futerko,
płótno, papiery – ścinki
gazet, grubszy karton,

bibuła, tacki wypełnione
cienką warstwą kaszy albo

ryżu. Spacerowanie taką
ścieżką rozwija nie tylko

zmysł dotyku. Dzięki
kolorom stymulowany jest

też wzrok, a wydające
różne dźwięki faktury



Pomysły na prace plastyczne




