
                      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.

 3, 4, 5 i 6 latku narysujcie emocje Florka.

Zabawa ruchowa przy muzyce „Jestem wagą”.Mówimy dzieciom, że 
ich ramiona to szalki wagi. Rodzic włącza  wybraną przez siebie 
piosenkę . Dzieci nucą piosenkę i poruszają się w jej rytmie. Na 
przerwę Rodzic mówi np.
 Waży tyle samo–ramiona wyciągnięte w bok tak, jak ramiona wagi; 
w lewej szalce jest większy ciężar–opuszczenie lewego ramienia;
w prawej szalce jest większy ciężar–opuszczenie prawego ramienia. 
Włączamy muzykę kilka razy zmieniając polecenia (3,4 i 5 latkowi dla 



ułatwienia na prawą rękę zakładamy frotkę)

Zawody moich rodziców   – burza mózgów
Drodzy rodzice porozmawiajcie z dzieckiem n/t swojej pracy zawodowej. Taka rozmowa 
jest ważna bo już od przedszkola mamy przygotowywać dzieci do wyboru zawodu w 
przyszłości, między innymi przez poznawanie zawodów swoich rodziców, dziadków.

Można najpierw wspólnie odpowiedzieć sobie na pytanie: Co to jest zawód? Próbujcie 
naprowadzić dzieci, że słowo to może mieć wiele znaczeń – zawód jako praca, za której 
wykonywanie otrzymuje się wynagrodzenie, zawód miłosny, czyli źle ulokowana miłość, 
zawody sportowe, czyli konkurencje sprawnościowe. Następnie opowiedzcie o swojej pracy 
i pracy dziadków,  i o innych zawodach, którymi interesują się dzieci. Dzieci muszą 
wiedzieć, że każdy zawód jest bardzo ważny.

Znamy zawody członków rodziny” –zabawa słownikowa, rozwijanie 
słuchu fonematycznego.

Nazwij zawody wykonywane przez osoby przedstawione na 
ilustracji.(3, 4, 5, 6)

 Podzielcie każdą nazwę na sylaby.( 4,5, 6,l)

Wymieńcie zawody, których nazwy miały 3 sylaby.Wyodrębnijcie 
pierwszą głoskę w każdym słowie.(5, 6 l)

Wymieńcie zawód, którego nazwa rozpoczyna się głoską [s], [f].

Ułóżcie zdanie z wybraną nazwą zawodu.(5, 6)

 Każda praca wykonywana przez te osoby jest bardzo ważna. Gdyby
piekarz nie upiekł bułek, lekarz byłby głodny itd. Dzięki pracy 
zarabiamy pieniądze na codzienne wydatki. 



Nauka piosenki. Można ją znaleźć na youtube ( 5 i 6 latek)

 (3i 4 latki mogą zaśpiewać refren)

Moja wesoła rodzinka 

1. My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
my - jak palce jednej dłoni!

Ref. Mama, tata, siostra, brat
i ja - to mój cały świat!
Dużo słońca, czasem wiatr -
to wesoły jest mój świat!

2. Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę.
Tata kocha lecz inaczej,
uspokaja, kiedy płaczę.

Ref. Mama, tata, siostra, brat
i ja - to mój cały świat!
Dużo słońca, czasem wiatr -
to wesoły jest mój świat!



3. Gdy napsocę i nabroję,
siedzę w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!

Ref. Mama, tata, siostra, brat
i ja - to mój cały świat!
Dużo słońca, czasem wiatr -
to wesoły jest mój świat!

4. Kiedy nie ma taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!
Rozmowa n/t piosenki 

- o kim jest piosenka

- podaj swoje imię i nazwisko;
- podaj informacje: jak mają na imię mama, tata;
-nazwij członków bliższej rodziny: mama, tata, siostra, brat;
- po powtórzeniach rodzic zachęca dziecko do wspólnego śpiewania – najpierw wspólnie 
z dzieckiem słucha zwrotki, nucąc sobie melodię utworu, a podczas refrenu prosi 
o włączanie się do wspólnego śpiewania, drugą zwrotkę również słuchają, a przy refrenie 
śpiewają. 

6 latku wytnij kolorowe literki .Ułóż wyraz rodzina.

  6-latku na dużych kratkach narysuj takiego samego ludka, jak widzisz we
wzorze



6- latku to zadanie dla Ciebie
 W książce nr 4 str 3,26,27.
Pozdrawiam Was. 
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