
Święto rodziców  

25.05.2020r. – 29.05.2020r.  

 

1. „Lustro” 

Rodzic i dziecko siadają naprzeciwko siebie. Rodzic robi minę, a dziecko 

naśladuje ją natychmiast, jak w lustrzanym odbiciu. Zmiana ról. Za każdym 

razem imitator próbuje odgadnąć, jakie uczucia (rodzic, dziecko) chciał 

wyrazić – czy był niezadowolony, wystraszony, szczęśliwy, itp. 

 

 

2. Nauka wiersza pt. „Rodzinny spacer” Bożena Forma 

 

Mama, tata, 

ja i brat 

na spacer idziemy. 

Nawet kiedy 

pada deszcz 

wszyscy się śmiejemy. 

Ze mną razem 

bawią się 

tata, brat i mama. 

Taka moja 

właśnie jest 

rodzina kochana. 



 
 

 

 

3. „Rodzina”– zabawa paluszkowa. 

 

 

Dziecko siedzi na dywanie, wyciąga dłoń zaciśniętą w pięść, rozpoczyna zabawę: 

 

Ten duży – to nasz dziadziuś, (wyciąga kciuk) 

a  przy nim  babunia, (dołącza palec wskazujący) 

największy to tatuś, (dołącza palec środkowy) 

a przy nim mamusia. (dołącza palec serdeczny) 

A  to jest dziecinka mała ( dołącza mały palec) 

 I rodzinka moja cała! (zamykamy rączkę dziecka w piąstkę). 

 

 

4. Zabawy konstrukcyjne „Mój wymarzony dom”- wspólnie z rodzicami zbuduj dom. 

Wykorzystajcie różne klocki, kartony itp. 

 

 

5. Piosenka – Moja wesoła rodzinka  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4  

 

 

6. Do kogo pasuje? – zabawa dydaktyczna. 
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Dzieci dobierają obrazki przedstawiające przedmioty pasujące do poszczególnych 

członków rodziny .  Przedmiotów może być znacznie więcej, niektóre  zaś będą 

pasować do kilku osób. 

 

Nazwy przedmiotów dzieci mogą dzielić na sylaby. 

 

Przykłady obrazków: 

 



 



7. Członkowie rodziny – dokończ rozpoczęte zdania: 

 

Mama i tata to moi 

……………………………………………………………………… 

 

– Ja dla swojej mamy 

jestem……………………………………………………………… 

 

– Ja dla swojego taty jestem 

……………………………………………………………… 

 

– Mama mojej mamy to moja 

……………………………………………………………. 

 

– Tata mojej mamy to mój 

……………………………………………………………….. 

 

– Mama mojego taty to moja 

…………………………………………………………….. 

 

– Tata mojego taty to mój 

………………………………………………………………… 

 

– Ja dla mojej babci i dziadka jestem 

……………………………………………………. 

 

– W mojej rodzinie najbardziej lubię 

………………………………………………………………………… 

 

– Moja rodzina najczęściej 

………………………………………………………………………………………. 

 

– Rodzina jest dla mnie 

………………………………………………………………………………………….. 

 

– W mojej rodzinie podoba mi się 

……………………………………………………………………………. 

 

8. Zabawa “Zgadnij o kogo chodzi” 

Rodzic opisuje słowami wybranego członka rodziny, a dziecko ma za zadanie 

odgadnąć o kogo chodzi. Po odgadnięciu zamiana ról. 

 

 

9. Zabawa ruchowa „Przytul rodzica” 

 

Zachęcamy do wspólnych tańców z dzieckiem w rytm ulubionych piosenek. Zabawa 

polega na tym, aby co jakąś chwilę wcisnąć pauzę sygnalizującą przerwę na 



przytulanie… różnymi częściami ciała: nosami, plecami, stopami, brzuchami, uszami, 

itd. 

 

 

10. Praca artystyczna – dla mamy  

 



 
 

 



11. Drzewo genealogiczne- inaczej drzewo rodowe, jest graficznym przedstawieniem 

rozwoju rodowego w (tym wypadku rodziny) w postaci pnia. Od pnia rozchodzą się 

poszczególne odgałęzienia, linie rozwojowe. Na pniu i gałęziach drzewa umieszcza 

się imiona, nazwiska, a także wizerunki osób należących do tego samego rodu. 

 

 
Wykonaj drzewo genealogiczne swojej rodziny. 

 

12. Dla mamusi – piosenka Jesteś mamo skarbem mym  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g  
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