
Temat dnia: „Rodziny duże, rodziny małe – wszystkie wspaniałe” – 25.05.20r. 

Cele:  

- Rozwijanie logicznego myślenia    

- Rozumienie wartości i roli społecznej rodziny 

- Rozwijanie zainteresowań muzycznych 

 

Przebieg dnia: 

 

1. Rozwiązywanie krzyżówki „Idzie, idzie maj!” 

Rodzic przygotowuje arkusz z narysowanymi polami krzyżówki. Pola, w których będzie 

hasło, powinny być pokolorowane. Następnie podaje kolejno zagadki do rozwiązania:  

1. W powietrzu się unosi, ludzi z miejsca na miejsce przenosi.  

2. Gdy do przedszkola przychodzimy, to się w niej bawimy.  

3. Idzie maj, szumi...  

4. Na wielkim ekranie rodzinne oglądanie.  

5. Kierownica i dwa koła, jeździć można dookoła.  

6. Czarny lub biały z komina uchodzi, czystemu powietrzu na pewno zaszkodzi.  

 

Po ułożeniu wszystkich haseł dziecko odczytuje hasło – rozwiązanie – wyraz MAJOWY.  

Wymyśla, co może być majowe np. majowy deszczyk, majowy weekend, majowy wiaterek, 

majowy kwiat.  

Środki dydaktyczne: arkusz papieru z narysowanymi polami krzyżówki, kartoniki z literami 

 

2. Zabawa plastyczna „Rodziny wkoło nas” 

Rodzic prosi dziecko, aby pomyślało, jakie rodziny zna, jakie żyją wkoło nas, o jakich 

słyszało, jakie rodziny widziało w różnych sytuacjach, może odwiedzało itd. Zaprasza do 

narysowania wybranej rodziny. Po zakończeniu pracy dziecko opowiada, jaką rodzinę 

narysowało np.: Narysowałem rodzinę, u której mieszkaliśmy, jak byliśmy na wakacjach na 

wsi. Narysowałam rodzinę z Afryki, bo oglądałam taki program w telewizji.  

W rozmowie rodzic zwraca się do dziecka, aby wyjaśniło, co to jest rodzina, czy jest ważna, 

czy są rodziny mniej lub bardziej ważne. Prowadzi rozmowę tak, aby spuentować ją 

wnioskiem, że wszystkie rodziny są ważne i potrzebne, i te na wsi, i te w mieście, te duże i te 



małe, że również wszyscy w rodzinie są ważni i potrzebni, nikt nie jest lepszy ani gorszy, 

ważniejszy ani mniej ważny.  

Środki dydaktyczne: blok rysunkowy, kredki 

 

3. Zabawy muzyczne „Rodzinne granie – rodzinne słuchanie” 

Rodzic odtwarza różne nagrania, w tym takie, które lubi dziecko. Zależnie od charakteru 

danego utworu dziecko może włączać się do śpiewu, tańczyć lub słuchać w skupieniu. 

Następnie wypowiada się na temat charakteru utworu, np.: Jest nowoczesny, to przebój. To 

bardzo stara piosenka, której słucha babcia. To muzyka klasyczna/rozrywkowa. Dzieli się 

także swoimi odczuciami.  

Środki dydaktyczne: różne nagrania  

 

4. Zabawa z elementem przysiadu „Majowy deszczyk” 

Na podłodze w kilku miejscach rodzic rozkłada gazety. Dziecko wychodzi na majowy spacer 

i spaceruje, omijając gazety. Na hasło: Majowy deszczyk podchodzi do wybranej gazety, 

wykonuje przysiad i uderza palcami w gazetę, naśladując padający deszczyk. 

Środki dydaktyczne: gazety   

 

 

 


