
27.05.2020r.środagrupa OB. Moje rodzeństwo  

Temat  dnia :Brat i siostra. 

 1.Zapraszam do ćwiczeń porannych 

 Taniec dla rodziców" - do utworu "Gdy dzieci tańczą" 

https://www.youtube.com/watch?v=PskaUXPMi74  

Dziecko tańczy na gazecie tak, by żadną stopą nie wyjść poza jej obręb. rodzic podaje kolejne 

komendy :skacz na prawej nodze, na lewej nodze, wokół własnej osi…. 

 
2.„Maskotki” – praca plastyczna, wykonywanie maskotki dla brata, siostry lub rodziców. 

Rodzic  rozdaje materiały: skarpetki, włóczki, kolorowe guziki, kolorowy papier lub materiał, 

klej, wstążeczki, wata do wypełnienia skarpetki. Prosi dziecko, by wypełniły skarpetkę watą. 

Z włóczki o dowolnym kolorze dzieci robią czuprynkę stworka i przyklejają ją do skarpety. 

Mogą związać włoski wstążką. Przyklejają oczy z guzików. Z kolorowego materiału (papieru) 

wycinają buźkę. Ozdabiają maskotkę według własnego pomysłu.  

 

Zabiorę brata  
sł. Ewa Chotomska, muz. Krzysztof Marzec  

Ten mały to mój starszy brat,  

On zawsze bardzo mało jadł,  

Marudzi już od rana,  

Bo nie chce jeść śniadania.  

Więc martwi się rodzina,  

Że ma „niejadka” syna.  

Przepadam wprost za bratem,  

I straszę czasem tatę.  

Ref.: Zabiorę brata na koniec świata, Znajdziemy wyspę jak Robinson. Zabiorę brata na koniec świata, Tam 

zbudujemy wspólny dom.  

W szałasie będzie można spać  

I pomarańcze z drzewa rwać,  

Codziennie jeść banany,  

U stóp wspaniałej liany.  

A mleko pić z kokosa,  

Co rośnie koło nosa.  

Nie będzie nikt narzekał,  

Że nie pijemy mleka.  

Ref.: Zabiorę brata na koniec świata…  

Wakacje będą cały rok,  

Gorąca plaża już o krok,  

Powietrze, słońce, woda,  

Beztroska i wygoda.  

A jeśli za rodziną  

Na wyspie zatęsknimy,  

Wyślemy list w butelce,  

Do siebie zaprosimy.  

Ref.: Zabiorę brata na koniec świata… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ewYgrFUwr5I  

https://www.youtube.com/watch?v=PskaUXPMi74
https://www.youtube.com/watch?v=ewYgrFUwr5I


Dzieci uczą się tekstu refrenu na pamięć. Rodzic  prosi, by opowiedziało, dokąd chciałyby 

zabrać swoje rodzeństwo (prawdziwe lub wymyślone), co by tam robiły. 

4.Wykonaj proszę zadania w karcie pracy 

 
Praca z KP4.26a – odszukiwanie osób na fotografii na podstawie przeczytanych zdań oraz tekstu 
przeczytanego przez Rodzica: Ciocia Julki stoi z lewej strony mamy Julki. Siostra Julki jest ubrana na zie-
lono. Babcia Julki stoi z lewej strony cioci.  Praca z KP4.26b – rozpoznawanie emocji, wymyślanie rozwiązań konfliktów pomiędzy rodzeństwem, 

kontynuowanie rytmów.    Praca z KP4.28a – kącik grafomotoryczny, pisanie po śladzie nazw członków rodziny.  

 

 

Wesołej  zabawy!!! 
 

 

 


