
Szanowni Rodzice i Misiaki :)

Dzisiaj pięćdziesiąty pierwszy dzień naszej zabawy. Kontaktujcie się z nami na adres: 
edukacjadomowamisie@gmail.com :) 
Pozdrawiamy serdecznie, Pani Kamila i Kasia.

27.05.2020 Temat dnia: Jak to jest, kiedy się ma rodzeństwo? 

Naszym celem jest rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodzin; wdrażanie 
do wzmacniania więzi między rodzeństwem.

*Poćwiczymy - dzisiaj druga część ćwiczeń fitness - kliknij na obrazek

*„Halo, słyszysz mnie?” – wykonanie telefonów z kubeczków, nawiązanie dialogu, łączenie 
różnych materiałów.
Do wykonania tego zadania należy przygotować dwa kubeczki po jogurtach i sznurek. Rodzic 
pomaga dziecku zrobić otwory w kubeczkach. Dziecko przewleka przez nie sznurek ( około 3-4 
metry) i próbuje zrobić na jego końcach supły w taki sposób, aby sznurek nie wypadł z kubków. 
Dziecko wraz z bratem, siostrą bądź jednym z rodziców stają niedaleko siebie i zaczynają 
prowadzić dialog według schematu: powitanie, przedstawienie się, zapytanie o pogodę, pożegnanie.
Następnie bawimy się według własnego pomysłu.

* Ćwiczenia oddechowe „Jadę hulajnogą”.

Dziecko stoi na środku pokoju. Na słowa rodzica „Hulajnoga” przemieszcza się, naśladując jazdę 
hulajnogą. Na słowo Stop dziecko zatrzymuje się i odpoczywa. Bierze nosem głęboki wdech i 
powoli wypuszcza powietrze. Za drugim razem dziecko bierze wdech, przy wydechu podskakuje 
wołając: Hulajnoga!

mailto:edukacjadomowamisie@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4


*Muzyczne wyciszenie - dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym. Słuchają utworu „Polka Dziadek” - 
kliknij tutaj wykonując improwizację paluszkową.

*„Gdzie jest mama?” – zabawa dydaktyczna.
Dziecko i rodzic siadają na dywanie. Na środku należy położyć ilustracje przedstawiające mamę, 
tatę, siostrę, brata (poniżej propozycje obrazków do wydruku). Najpierw dziecko mówi, kto 
znajduję się na ilustracjach dzieląc słowa na sylaby klaszcząc w dłonie. Na sygnał rodzica (np. 
klaśnięcie), dziecko odwraca się tyłem do ilustracji. Rodzic zabiera jedno zdjęcie po czym zadaje 
pytanie, kogo brakuje. Później dodaje dwie kolejne ilustracje – dziadka i babci – i kontynuuje 
zabawę.

https://www.youtube.com/watch?v=yHco7L26ylk


*Jak to jest, kiedy się ma rodzeństwo?” -rozmowa na temat relacji dzieci z ich rodzeństwem. 
Kochany Rodzicu! Proszę porozmawiaj ze swoją pociechą:
Czy masz brata lub siostrę? Czy chciałbyś mieć jeszcze rodzeństwo? Jeśli nie masz, to
czy chciałbyś mieć? Dlaczego fajnie jest mieć rodzeństwo? Czy zawsze fajnie jest z
rodzeństwem?

* Zagraj w grę – wstaw tyle kamyków, z ilu sylab składają się nazwy narysowanych elementów – 
kliknij na obrazek.

* „Piknik” – dzieci opowiadają o tym, czy były kiedyś na pikniku oraz co można na niego zabrać. 
Następnie wykonują polecenia z karty pracy poniżej.

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4fb984bae5477d8f8e7cb2bf0467da09_/lesson/lesson/index.html



