
„Rodzinka” – słuchanie opowiadania 

W pewnym domu rodzice mieszkają, którzy małego synka i malutką 

córeczkę mają. Mama jest dumna ze swoich dzieci, tata zaś dzieciom 

przykładem świeci. Cieszy się dziadek, że ma już wnuka, cieszy się babcia, że 

wnuczkę ma. Dziadek i babcia wnuki kochają i prezentami je rozpieszczają. 

Dziadek książeczki ciągle kupuje, babcia zaś smaczne obiadki gotuje. Jest w tej 

rodzince też kot i pies. Kot lubi mleko, pies kości je, choć razem żyją to kłócą 

się. Mama hałasem się denerwuje, córeczka płacze, a wtedy tata do akcji 

wkracza. Zabiera psa do parku na spacer, a w wózku wiezie też dwoje dzieci. 

Jest piękna pogoda, słoneczko świeci, na placu zabaw bawią się dzieci. Potem 

do domu wszyscy wracają, jak było w parku –opowiadają. Cała rodzinka wesoła 

jest i na przygody gotowa też. 

Anna Surowiec 

„Członkowie rodziny” – wyjaśnienie współzależności 

w rodzinie. 

-Wymień członków rodziny występujących w opowiadaniu. (tata, mama, syn, 

córka, babcia, dziadek). 

-Jak nazywa się mama i tata? (rodzice) 

-Jakie są dzieci w tej rodzinie? (córka, syn)- 

-Kto jeszcze mieszka razem z rodziną? (kot i pies) 

 

„Rodzice” – rozwiązywanie słownych zagadek  

1. To ona właśnie mnie urodziła, 

zawsze kochała i utuliła, i 

wszystko dla mnie robiła sama, - 

moja najlepsza na świecie .... 

(mama) 

2. Ten ktoś, to synek mojego 

dziadka – czy to dla ciebie trudna 

zagadka? (tato) 

3. Kim są dla was mama i tata? 

(rodzice) 

 

Joanna Myślińska i Iwona Mojsak. 



„Krawcowa” -zabawa z tekstem (masażyk). 

Moja mama krawcowa zawsze szyć jest gotowa - szybkie przebieranie dwoma 

palcami z dołu pleców do szyi dziecka,  

i gdy przyjdzie na to pora, to wykłada wtedy z wora: - naprzemienne skubanie 

palcami obu rąk,  

małe okrągłe guziczki, - uciskanie opuszkami palców pleców w różnych 

miejscach, 

ostre jak brzytwa nożyczki, - cięcie dwoma palcami w wybranym miejscu na 

plecach, 

muszki oraz wstążeczki - rysowanie palcem esów-floresów, 

dla synka i swej córeczki. - mocno przytulamy dziecko. 
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Wiersz „Czystość to zdrowie” 

 

Kiedy rano wstaję, do łazienki idę 

kran odkręcam z ciepłą wodą 

i dokładnie myję... 

zęby, twarz i szyję. 

Gdy się ubiorę, to przyczeszę włosy, 

by nie sterczał krzywo w górę – 

-ani jeden kosmyk. 

Ręce zawsze czyste mam 

o paznokcie krótkie dbam. 

Czyste włosy mam i szyję 

no bo się dokładnie myję. 

Żeby zdrowym zawsze być 

trzeba się dokładnie myć. 

I pamięta każdy zuch: 

W zdrowym ciele zdrowy duch
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