
W dniu 15 maja przypada Dzień Rodziny. 

Z tej okazji proponujemy kilka wspólnych ćwiczeń. Życzymy udanej zabawy 😊  

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Wiersz „O rodzinie” – słuchanie wiersza. 
  
„Kiedyś mama mi mówiła, że w rodzinie drzemie siła.  

Warto o tym się przekonać, by życiowe trudności pokonać.  

Jaka moja jest rodzina? Całkiem zgrana to drużyna.  

Każdy ma jakiegoś fioła, zakręcony jest jak pszczoła.  

Nikt na miejscu nie usiedzi czemu dziwią się sąsiedzi.  

Rower, rolki albo góry, nam nie straszny dzień ponury. 

 Scrabble, statki-rechot wielki może będą jeszcze bierki? 

 Mama z nosem w książce siedzi, tato nad sudoku się biedzi.  

Ja też swoje sprawy mam, chętnie na komputerze gram. 

 Często wspólnie gotujemy, kuchnie świata poznajemy.  

Kiedy w domu pachnie chlebem, to wznosimy się pod niebem. 

 Choć zdarzają się i spory, nikt do złości nie jest skory.  
W końcu bardzo się kochamy, chętnie z sobą czas spędzamy.  
Przeżyte z rodziną chwile, dają mi na co dzień wielką siłę. 

Konrad Leszczyński, klasa V b 

 

Źródło: https://mamrodzine.pl/wp-content/uploads/2015/11/WIERSZE-O-RODZINIE.pdf 

 

2. „Dom to....” – skojarzenia.  

 

3. „Rodzina” – nauka wiersza. Dom to przede wszystkim rodzina, a więc nauczymy się 

krótkiego wierszyka o rodzinie wykorzystując palce dłoni: 

 

                       

https://mamrodzine.pl/wp-content/uploads/2015/11/WIERSZE-O-RODZINIE.pdf


        Ten pierwszy to Dziadziuś, (kciuk) 

                      tuż obok Babunia. (wskazujący) 

                      Największy to Tatuś, (środkowy) 

                      a przy nim mamusia. (serdeczny) 

                      A to ja dziecina mała, (mały) 

                      i to jest rodzinka, moja ręka cała. 

 

4.  Wartości. 

 

Rodzice siedzą w jednym kręgu, dzieci wewnątrz w drugim kręgu. W formie rundki, na 

zmianę rodzice kończą zdanie, a dzieci słuchają i odwrotnie: dzieci kończą zdanie, 

a rodzice się przysłuchują: 

 

     Rundki: 

   - Dzieci: Rodzice powinni..... 

   - Rodzice: mam nadzieje, że moje dziecko.... 

   - Dzieci: chciałbym być kochany, ponieważ.... 

   - Rodzice: gdyby wróżka spełniła teraz jedno moje życzenie, wtedy brzmiało by 

ono.... 

 

5.  Dom – praca plastyczna. 

 

Z przygotowanych materiałów plastycznych tworzymy domy. Można wykorzystać na 

przykład pudła kartonowe lub duże arkusze papieru.  

Zadaniem „rodzin” jest: wykonanie domu wraz z wizytówką (nazwiskiem rodziny); 

prezentacja wspólnie „wybudowanego” domu; ułożenie i prezentacja krótkiej 

rymowanki o swojej „rodzinie”.  

 

 


