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1. Wesoła rodzinka – wykonanie prezentu dla mamy i taty.  

Pomoce: kartka z bloku technicznego, farba w kolorze cielistym (mieszanina koloru różowego,                      

białego i żółtego); gruby pędzel; kredki pastelowe, klej. Dodatkowo na ramkę opcjonalnie:                                   

dowolne ozdoby np.:  cekiny, pomponiki, ozdoby wycięte dziurkaczami, bibuła lub plastelina. 

Wykonanie: 

Pierwszą część pracy rodzic wykonuje razem z dzieckiem. Maluje wnętrze dłoni dziecka oraz fragment 

jego przedramienia farbą w kolorze cielistym i pomaga odbić na kartce bloku technicznego.                              

Należy wykonać tyle odbić, ile członków liczy najbliższa rodzina przedszkolaka. 

Po całkowitym wyschnięciu pracy dziecko kredkami pastelowymi dorysowuje postaciom szczegóły: 

elementy twarzy, włosy, cechy charakterystyczne, ubranie. 

Na koniec każdy ozdabia swój portret ( ramkę) dowolnymi ozdobami lub plasteliną. 

Propozycja pracy: 

 

2. Rozmowa z dzieckiem na temat – „Moja rodzina” – doskonalenie umiejętności przeliczania, 

porównywania liczb, poszerzanie słownika o nazwy członków rodziny. Wzbogacenie wiedzy dzieci                      

na temat niestereotypowych rodzin (bez jednego rodzica, dzieci wychowywanych przez dziadków, 

itp.). 



3. Gimnastyka rączek w parze z rodzicem  

https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4 

4. Gimnastyka na wesoło z mamą i tatą 

Myjemy z tatą samochód – Dziecko naśladuje mycie samochodu i spłukiwanie go wodą z wiadra. 

Rodzic zmęczony i rodzic wypoczęty – Dziecko siedzi skrzyżnie, ręce trzyma na kolanach.                                            

Na hasło Rodzic zmęczony wykonuje luźny skłon tułowia w przód. Na hasło Rodzic wypoczęty –              

prostuje tułów, głowę trzyma prosto. 

Froterujemy z mamą podłogę – Dziecko rytmicznie, naprzemiennie wykonuje wykroki nogami w przód. 

Rysujemy obrazek dla mamy i taty – Dziecko stoi na jednej nodze, a drugą rysuje w powietrzu dowolny 

obrazek. Rysuje na przemian prawą i lewą nogą. 

Rodzinna wycieczka rowerowa – Dziecko biega w różnych kierunkach z wysokim unoszeniem kolan                     

i naprzemiennym uginaniem i prostowaniem rąk w łokciach. 

Mama i tata - Dziecko maszeruje po obwodzie koła z rytmicznym wytupywaniem i powtarzaniem 

rymowanki. Mama i tata kochają nas, na słowo nas zatrzymuje się i klaszcze w dłonie; Mama i tata      

mają dla nas czas – na słowo czas zatrzymuje się i klaszcze w dłonie. 

https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4

