
MOJA RODZINA 

 

 

 

Rodzina to wielkie słowo, które jest synonimem 

miłości, dobra, ciepła, bezpieczeństwa i szczęścia. Maj 

to szczególnie dobry czas, by rozwijać więzi rodzinne, ze 

względu na obchodzony 15 maja MIĘDZYNARODOWY 

DZIEŃ RODZIN oraz zbliżające się święta naszych 

kochanych Rodziców. 

 

 



Co to jest? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto może mieszkać w domu? – wypowiedź 

dziecka 

 

W tym domu mieszka pewien przedszkolak 

–Ignacy, który opowie wam dzisiaj o swojej 

rodzinie. 

 

 

 

 



Wysłuchajcie uważnie wiersza o małym 

Ignasiu (autor nieznany), który opowiada o 

swojej rodzinie: 

Jestem Ignacy, a to moja rodzinka 

O której teraz powiem Wam słów kilka. 

To jest mój tatuś, tatuś ukochany, 

Teraz z tatusiem mamy poszukamy. 

To jest mamusia, mamusia kochana. 

Zawsze pogodna, zawsze roześmiana. 

To moja siostra, starsza o dwa lata. 

Widzę młodszego ode mnie brata. 

A czy gdzieś przypadkiem  

nie schowała się babcia z dziadkiem? 

Też ich poszukamy, bo to rodzice taty i mamy! 

Również w domu, na naszej kanapie 

Leży pies Burek, który jak śpi to chrapie. 

On również należy do naszej rodziny. 

Pilnuje domu kiedy my już śpimy. 

Z rodziną, miło spędzać czas. 

Najważniejsza jest rodzina dla każdego z nas!!! 

 

 



Omówienie wiersza – przypomnienie nazw członków rodziny, 

występujących w wierszu. 

Kto mieszka z Ignacym w jego domu? 

„Ma-ma” –sylabizowanie w czasie zabawy, rozwijanie słuchu 

fonetycznego dzieci. 

 

Przypomnijcie sobie lubianą przez Was 

zabawę paluszkową w wersji polskiej i 

angielskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8  

https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8


Kochani, Ignaś przedstawił Wam swoją 

rodzinkę -a teraz Wasza kolej. 

 

Jak nazywają się Twoi rodzice? 

Masz rodzeństwo?-siostrę/brata? Jak się nazywają? 

Jakie imiona noszą Twoi dziadkowie? 

Jak się nazywają Twoje babcie? 

Policz ile osób mieszka w Twoim domku? 

Na podane pytania, starajcie się odpowiedzieć pełnym zdaniem. 

 

„Wyprawa rowerowa” – zabawa ruchowa. 

• Ćwiczenie mięśni brzucha. 

Łączymy się z dzieckiem w parę, kładziemy się na plecach 

naprzeciwko siebie, unosimy lekko zgięte nogi i stykają się 

stopami. Naśladujemy jazdę rowerkiem. 

Zdjęcie do albumu – zabawa plastyczna 

Narysujcie członków Waszej rodziny. Kontury można robić 

mazakami natomiast kolorujemy kredkami. Pamiętajcie o 

odpowiednich proporcjach postaci, zwróćcie również uwagę na 

wygląd i cechy charakterystyczne danej osoby oraz na estetykę i 

staranność wykonania. 

Gotową pracę można oprawić w ramkę lub własnoręcznie ją zrobić, 

albo po prostu włożyć obrazek na pamiątkę do rodzinnego albumu. 



Na zakończenie przypomnijmy sobie zasady 

prawidłowego mycia rąk 

 

 

 


