
                      Drogie Tygryski i Delfinki
                              zadania na dziś  
Zaśpiewaj piosenkę  jaką chcesz. Przy tej piosence myj prawidłowo ręce.
Wymyśl komplement dla każdego członka rodziny.
Używaj prawidłowo zwrotów grzecznościowych: proszę i dziękuję podczas 
całego dnia.
Pamiętaj aby pomagać przy nakrywaniu do stołu oraz o pracach 
pielęgnacyjnych w ogródku.

 Wyliczanka z członkami rodziny
W tej wyliczance po kolei pokazujemy palce, każdy nasz palec obrazuje jednego członka rodziny. 
Zaczynamy od kciuka:
Ten pierwszy to dziadziuś,
A przy nim babunia.
Największy to tatuś,
A przy nim mamunia
A to ja dziecinka mała,
I oto moja rodzinka cała.



 Co to jest Rodzina?
Wysłuchajcie wiersza, czy wszystko już wiecie?

„Moja rodzina” (B. Forma)
Moja rodzina to ja, mama, tata.
Mam też siostrę Alę i młodszego brata.
Siostra jest wysoka, czarne włosy ma,
a braciszek mały skończył latka dwa.
Wspólne zabawy, wspólne spacery
Zimą na narty latem rowery
Czas wolny zawsze razem spędzamy,
bardzo się mocno wszyscy kochamy.
Powiedz:
Co to jest Rodzina?
Z ilu osób składa się Twoja Rodzina?
Jaka jest Twoja mama?
Jaki jest Twój tata?
Czy masz rodzeństwo, jakie ono jest? 

Kogo widzisz na zdjęciu?
Wymień wszystkich członków rodziny przedstawionej na 
zdjęciu.
Opisz, jak wygląda tata i dziewczynka, która na zdjęciu przytula
się do mamy.



Określ ile rodzeństwa ma dziewczynka z długimi warkoczami.
(4,5,6l)
 Ile ma sióstr i ilu braci?(4,5,6l)

Kończenie rozpoczętych zdań „Członkowie rodziny”.
-Mama i tata to moi ...............rodzice(5,6l) podaj 
imiona(3,4,5,6)
 -Ja dla swojej mamy jestem ......córką/synem-
Ja dla swojego taty jestem ......córką/synem-
Mama mojej mamy to moja ......babcia, podaj imię-
Tata mojej mamy to mój .........dziadek, podaj imię-
Mama mojego taty to moja ......babcia, podaj imię-
Tata mojego taty to mój .........dziadek, podaj imię-
Ja dla mojej babci i dziadka jestem ......wnuczką /wnuczkiem 

 A teraz
Jeśli nie pada- zapraszam na podwórko, a jeśli niebo za nas podlewa 
ogródek to pamiętajcie otworzyć okno. Świerze powietrze pomaga 
utrzymać dobre zdrowie. 
Do zabawy zapraszamy dziś mamę i tatę, potrzebna będzie linka lub 
skakanka.

-"Marmurki"- biegamy swobodnie w różnych kierunkach. Na słowa 
(mamy/ taty): Marmurki- zatrzymujemy się i stoimy nieruchomo w 
różnych pozach- na kilka sekund.  3-4 powtórki
-Drzewa na wietrze-  stoimy  w rozkroku, ramiona uniesiony w górze- to 
gałęzie. Poruszamy ramionami na boki, delikatnie- słaby wiatr. Kołyszemy
się na boki- duży wiatr. 4-5 powtórek
-Skaczące piłki- podskakujemy obunóż w swobodnym tempie. Wysoko- 
duża piłka skacze, niskie podskoki- mała piłka. 4-5 powtórek
-"Mama - tata"- biegamy swobodnie jedno z rodziców woła siebie- np 
mama woła: "mama" rodzice zatrzymują się a dziecko musi 
zorientować się gdzie stoi mama i podbiec do niej i się przytulić.  kilka 
powtórek
-"Szczur"- jedno z rodziców kreci sznurem z drugi rodzic z dzieckiem 
przeskakuje- potem zmiana
-"Wio"- jedna osoba to koń, sznurek/ skakanka to lejce. Dwie osoby 



ustawione jedna za druga to woźnica i jego pasażer. Zróbcie 2 okrążenia i 
zmiana "konia".
Pamiętajcie: koń rusza na słowo: wio, a zatrzymuje się na słowo: prrr. 
 Koń parska, rży a 'kląskając" naśladujemy odgłosy kopyt . 
-Kto dalej-  linka/ skakanka będzie wyznaczała start  . Każdy wykona skok
obunóż w przód a potem swoją stopą "tip-topami" zmierzy swój skok. 
Kilka powtórzeń. 
-Kołyska- rodzice siadają bardzo blisko siebie a dziecko wtula się w nich. 
Teraz wspólnie mama i tata szeptem zaśpiewają swojemu dziecku 
kołysankę lub inną spokojną piosenkę. 
6 latku narysuj szlaczki



 Zapraszam Was na jutro, czyli to będzie ........ 
Pozdrawiam Was. 

6- latku to zadanie dla Ciebie
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