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13.11.2020                                                                                                         Biedronki i Jeżyki 

Temat dnia: Niespodzianka dla najbliższych. 

Dzień dobry Biedronki oraz Jeżyki! Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jakie osoby składają 

się na naszą najbliższą rodzinę. Będziemy nazywać członków rodziny oraz przeliczać 

obrazki przedstawiające: dziadków, rodziców i dzieci oraz układać je w różne zbiory np. 

chłopcy- dziewczynki. Na koniec wykonacie drzewko genealogiczne swojej rodziny. 

Zapraszamy!  

 
1. Echo sylabowe- zabawa słowna, do której potrzebna jest  piłka lub miękki pluszak. 

Rzucamy piłkę do dziecka i jednocześnie wymawiamy sylabę, np. ma. Dziecko łapie 
piłkę i ma za zadanie dokończyć słowo na podaną sylabę np.: mama, makaron. 
Następnie dziecko rzuca piłkę i wypowiada sylabę (może być ta sama) a Państwo 
mają za zadanie dokończyć słowo. Przykłady innych sylab: ta, ba, wu, ka, pa. 
 

2. „W rodzinie wiele się dzieje”- drogie Biedronki oraz Jeżyki przyjrzyjcie się uważnie 
poniższym zdjęciom, przedstawiają one sceny z życia rodzinnego. Spróbujcie 
odpowiedzieć na poniższe pytania: 
- Jak myślisz, kto jest na zdjęciu?  
-Co robią osoby przedstawione na zdjęciu, jakie czynności wykonują?  
 
Drodzy Państwo, na przykładzie poszczególnych scen wyjaśniamy dziecku pojęcie 
„para”, mówiąc np.: 
-mama i tata to są dwie osoby- czyli para, rodzice czyli mama i tata,  
-dziadkowie czyli babcia i dziadek to dwie osoby czyli para,  
-rodzeństwo na zdjęciu to brat i siostra oni też stanowią parę bo to dwie osoby. Czy 
wiecie co oznacza słowo rodzeństwo? Rodzeństwo to chłopiec lub dziewczynka, 
którzy mają tych samych rodziców. Dziadkowie to są rodzice, waszej mamy i waszego 
taty.  
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3. Jaki to członek rodziny?- dziecko losuje po kolei obrazki (zamieszczone po opisie 

zajęć) przedstawiające rodziców (mamę i tatę), dziadków (babcię i dziadka) oraz 
rodzeństwo (brata i siostrę). Przypominamy znaczenie słów: para- są to dwie osoby, 
rodzeństwo (czyli np. brat-siostra, lub brat- brat, siostra-  siostra są to dzieci które 
mają tych samych rodziców), rodzice (czyli mama i tata) oraz dziadkowie (czyli babcia 
i dziadek). Po wylosowaniu obrazka, dziecko ma za zadanie zastanowić się jaki 
członek rodziny jest przedstawiony na tym obrazku i wyklaskać rytmicznie jego nazwę 
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wypowiadając ją głośno. Następnie  dziecko opisuje wygląd wylosowanego członka 
rodziny i dopasowuje go do powyższych zdjęć (z punktu 2 zajęć). Po rytmicznym 
wyklaskaniu nazw członków rodziny i dopasowaniu ich do powyższych zdjęć, dziecko 
zabiera obrazki z powrotem i układa je tworząc zbiory: 
– dzieci i dorosłych, 
– dzieci, rodziców i dziadków, 
– braci, sióstr, mam, tatusiów, babć i dziadków, 
– chłopców/mężczyzn i dziewczynek/kobiet. 
Na koniec dzieci układają obrazki parami: brat z siostrą, mama z tatą, babcia z 
dziadkiem. 
Określają, z pomocą liczbę wszystkich par. 

 
 

Do tworzenia zbiorów z punktu 3 zajęć, potrzebne będą ilustracje przedstawiające 

członków rodziny, wydrukowane dwa razy (tak aby były dwie babcie, dwaj 

dziadkowie itd.). 

 

4. „W rodzinie każdy ma swoje miejsce”- układanie wydrukowanych obrazków 

członków rodziny w określonym miejscu, ćwiczenie umiejętności posługiwania się 

określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni, prosimy dziecko 

aby: 

-znalazło obrazek dziadka, a po jego prawej stronie położyło obrazek przedstawiający 

mamę 

-odnalazło obrazek babci i położyło ją po lewej stronie dziadka 

-odnalazło tatę i ustawiło go pod dziadkiem 

-odnalazło siostrę i ustawiło ją nad mamą 

-odnalazło obrazek brata i ustawiło go pomiędzy babcią a dziadkiem 

 

5. Drzewko genealogiczne- karta pracy dla chętnych, załączona po opisie zajęć. Drodzy 

Rodzice, proszę o przygotowanie zdjęć najbliższych członków rodziny dziecka. 

Drogie Biedronki oraz Jeżyki, proszę przyjrzyjcie się uważnie zdjęciom, na których są 

członkowie waszej rodziny i spróbujcie opisać ich wygląd. Jak już obejrzycie zdjęcia, 

zapraszam do narysowania waszej rodziny na drzewku genealogicznym (drzewko 

zamieszczam w wersji kolorowej i czarno białej do wyboru.  

 

I to już wszystko na dziś, dziękujemy za udział w zajęciach i życzymy miłego 

weekendu.  



        

          DZIADEK                                 BABCIA                           MAMA                             TATA 

 



       

               SIOSTRA                                  BRAT 
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