
Temat dnia: „Razem z mamą, razem z tatą” – 27.05.20r. 

Cele:  

- Utrwalenie nazw miesięcy     

- Rozwijanie sprawności manualnej 

- Doskonalenie kreatywności  

 

Przebieg dnia: 

 

1. Zabawa paluszkowa „Rodzinka” 

Dziecko kolejno dotyka paluszków, zaczynając od kciuka:  

Ten duży - to dziadziuś 

A obok – babunia 

Ten w środku - to tatuś. 

A przy nim - mamunia. 

A to jest - dziecinka mała 

A to - moja rączka cała! 

 

2. Zabawa „Rodzina miesięcy”  

Rodzic rozkłada etykiety z nazwami miesięcy i cyframi oznaczającymi kolejność ich 

występowania. Wyklaskuje liczby od 1 do 12. Zadaniem dziecka jest policzenie, ile było 

wyklaskanych dźwięków i wybranie etykiety z odpowiednim miesiącem. Wybrane etykiety 

dziecko układa na podłodze, zachowując odpowiednią kolejność. Po ułożeniu wszystkich 

miesięcy wymienia je po kolei.  

Środki dydaktyczne: etykiety z nazwami miesięcy i cyframi  

 

3. Zabawa rodzinna „Gra w zielone” 

Rodzice i dziecko stają po obwodzie koła. Wybrana osoba zajmuje miejsce w środku i trzyma 

piłkę, najlepiej zieloną. Rzuca do pierwszej osoby i mówi: Grasz w zielone?, osoba odrzuca i 

mówi: Gram, rzuca do następnej i mówi: Masz zielone?, kolejna osoba odrzuca i mówi: Mam, 

dokładając wyraz związany z kolorem zielonym, np.: Mam – trawa, Mam – farba, Mam – 

bluzka itp. Gracz, któremu nie uda się wymyślić skojarzenia z kolorem zielonym, daje fant, 



np. kapeć. Zabawa powinna zatoczyć koło kilka razy. Na zakończenie osoby wykupują fanty, 

realizując wymyślone przez innych graczy zadania, np. śpiewają piosenkę, skaczą pięć razy, 

mówią wierszyk itp.  

Środki dydaktyczne: zielona piłka 

 

 

4. Zabawa plastyczno – konstrukcyjna „Ojciec ogórek, mama i córka wykrojone z 

ogórka”  

Na stole leży przygotowana tacka z ogórkami, plastikowy nóż, wykałaczki, patyczki do sza-

szłyków, deska do krojenia. Rodzic zaprasza dziecko do wykonania rodziny Ogórkowian. 

Dziecko może wykonać jedną lub więcej postaci tej niezwykłej rodziny. Mogą to być osoby, 

zwierzęta, wymyślone postacie itp. Aby wykonać postać, trzeba wyciąć z ogórka potrzebne 

kształty, np. dłuższe kawałki, grubsze plastry, paski, trójkąty lub inne wymyślone przez 

dzieci. Do łączenia elementów zostaną wykorzystane wykałaczki lub patyczki do szaszłyków. 

Również za pomocą wykałaczek można zrobić w skórce oczka, usta, guziki lub inne elementy 

postaci. Po zakończonej pracy wszyscy podziwiają rodzinę Ogórkowian. Można również 

wymyślać dla nich imiona lub nazwy oparte na słowie „ogórek”, np. Ogórkowniczek, 

Ogóreczka, Ogórlalka.  

Środki dydaktyczne: tacka z ogórkami, plastikowy nóż, wykałaczki, patyczki do szaszłyków, 

deseczka do krojenia 

 


