
TYDZIEŃ XI.  27 maj 2020 r. (środa) 

Szczęść Boże! 

 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej pracy. 

Modlimy sią za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny oraz ustanie pandemii.  

 

„Zdrowaś Maryjo łaski pełna,  

Pan z Tobą.  

Błogosławionaś Ty między niewiastami  

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża,  

módl się za nami grzesznymi,  

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.” 

O Maryjo bez grzechu poczęta,  

módl się za nami,  

którzy się do Ciebie uciekamy. 

 

Pamiętamy też o nabożeństwie Majowym i śpiewamy  

Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. 

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA 

 

 

 

 

 

Temat dzisiejszego dnia to: 

 „BRAT I SIOSTRA”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA


■   Nadal ćwiczymy dobrze nam znany zestaw ćwiczeń porannych, który 

zwiększy sprawność fizyczną dziecka i rozwinie współpracę. 

1. „Podaj woreczek” – zabawa w parach. Dziecko z osobą drugą stoją w parach, 

tyłem do siebie, dotykając się plecami, pośladkami i nogami. Nogi w lekkim 

rozkroku, stopy mocno przylegają do podłogi. Jedna osoba z pary trzyma w ręku 

woreczek gimnastyczny. Na sygnał: „Hop” przekazują sobie woreczek, 

wykonując skręt tułowia raz w lewą, raz w prawą stronę. Należy zwrócić uwagę, 

by pary starały się nie odrywać stóp od podłoża oraz nie odsuwały się od siebie. 

Zabawa może być prowadzona w różnym tempie.   

2. „Miesiące w roku” – dziecko wysuwa jedną nogę do przodu z podskokiem, 

następnie zamienia nogi. Podczas przeskakiwania z nogi na nogę wymawia 

kolejno nazwy miesięcy. Zabawa może być prowadzona w różnym tempie.  

3. „Rulony” – dziecko otrzymuje stronę z gazety lub dużą chustę. Leży na 

brzuchu, dłonie trzyma na gazecie/chuście. Na hasło: „Zwijamy rulony” podnosi 

ramiona, łokcie i dłonie i stara się zwinąć gazetę/chustę w rulon. Ćwiczenie 

powtarzamy 4–5 razy.  

4. „Sufit – podłoga” – dziecko maszeruje po pokoju w rytm dźwięków 

wystukiwanych przez osobę grającą np.: na bębenku. Podnosi wysoko kolana.  

Na hasło: ”Sufit” staje na palcach i podnosi ręce. Na hasło: „Podłoga” kładzie się 

na brzuchu.  

 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

                



■   „Niech zamienią się miejscami…” – zabawa ruchowa. 

Wszystkie osoby, które biorą udział w zabawie siedzą w kole.  

Jeden z uczestników mówi: 

„ Niech zamienią się miejscami osoby, które mają tylko braci” 

„ Niech zamienią się miejscami osoby, które mają tylko siostry” 

„ Niech zamienią się miejscami osoby, które mają siostrę i brata, 

„ Niech zamienią się miejscami osoby, które nie mają rodzeństwa.  

Następnie wszyscy dobierają się w pary i porozmawiają o swoim rodzeństwie 

(jeśli je mają) i o tym, co lubią z nimi robić. Jeśli ktoś jest jedynakiem, może 

porozmawiać o bohaterach bajek, w których występuje rodzeństwo.  

Dodatkowo można zadawać następujące pytania” 

– Czy masz rodzeństwo starsze, czy młodsze?  

– Czy masz brata, czy siostrę?  

– Jak oni mają na imię?  

– Za co lubisz swoje rodzeństwo?  

– Czy chętnie się bawisz ze swoim rodzeństwem?  

– Jakie są wasze ulubione wspólne zabawy?  

– Czy czasem denerwujesz się na swoje rodzeństwo?  

– Co najczęściej jest powodem konfliktów? 

 

■   „Rodzina” – opowiadanie ilustrowane ruchem.  

Proszę, aby wszyscy, którzy biorą udział w tej zabawie ustawili się w jednej linii, 

twarzą do jednej osoby, która stoi po przeciwnej stronie pokoju. Kobiety 

przyjmują role sióstr, mężczyźni – braci. Jedna z osób snuje opowieść, a inni 

ilustrują ją gestami. Za każdym razem, gdy jest wypowiedziane słowo „brat” – 

mężczyźni robią przysiad. Kiedy pojawi się słowo „siostra” – kobiety podskakują. 

Ponadto, wszyscy starają się wykonywać ruchy opowiedziane przez osobę  

w opowiadaniu.  

„Pewnego dnia rodzeństwo – brat i siostra - wybrało się na spacer do parku.  

Wyszli ze swego domu i zrobili 3 kroki do przodu (wszyscy przesuwają się do 

przodu, robiąc trzy kroki). Następnie brat zauważył ślimaka na liściu akacji  

i cofnął się o jeden krok. Siostra z kolei usłyszała szelest w gałązkach bzu  

i przesunęła się o dwa kroki w lewo. Oddzielili się od siebie. Co muszą teraz 

zrobić brat i siostra, żeby się spotkać? Ile kroków i w którą stronę muszą 

wykonać? (Wszyscy szukają rozwiązania, sprawdzają jego poprawność). 

Udało się! Brat z siostrą wspólnie wędrują do parku. Zrobili pięć kroków do 



przodu i trzy kroki w prawo. Siostra zauważyła nadchodzącą babcię i zrobiła 

jeszcze dwa kroki do przodu. Brat dołączył do niej, ale szedł inną drogą, więc 

wykonał dwa kroki w lewo i kolejne dwa kroki do przodu”. 

Opowieść w podobny sposób trwa tak długo aż wszyscy znajdą się po przeciwnej 

stronie pokoju”. 

 

■   „Maskotki” – praca plastyczna 

Wykonywanie maskotki dla brata, siostry lub rodziców.  

Potrzebne będą następujące rodzaje materiałów: skarpetki, włóczki, kolorowe 

guziki, kolorowy papier lub materiał, klej, wstążeczki, wata do wypełnienia 

skarpetki. Rozpoczynamy od wypełnienia skarpetki watą. Z włóczki o dowolnym 

kolorze robimy czuprynkę stworka i przyklejamy ją do skarpety. Można związać 

włoski wstążką. Przyklejamy oczy z guzików. Z kolorowego materiału (papieru) 

wycinamy buźkę. Ozdabiamy maskotkę według własnego pomysłu.  

Tak przygotowane maskotki można wykorzystać jako pacynki w teatrzyku.    

   

■    „Zabiorę brata na koniec świata” – akompaniament do piosenki.  

Zapraszam do wspólnego wysłuchania piosenki.  

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

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.  

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


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…  

Spróbujcie nauczyć się tekstu refrenu na pamięć.  

Opowiedzcie, dokąd chcielibyście zabrać swoje rodzeństwo (prawdziwe 

lub wymyślone), i co byście tam robili.   

 

■   „Fotografia rodzeństwa” – zabawa dramowa.  

Chętni domownicy odgrywają rodzeństwo i wymyślają w parach temat zdjęcia, 

np. gramy w badmintona, jesteśmy nad morzem, na spacerze, w górach,  

na basenie, oglądamy książki, bawimy się, kłócimy się.  

Na sygnał: „stop!” wszyscy ustawiają się tak, by pokazać wybraną sytuację – 

powstaje nieruchoma fotografia. Kto nie bierze udziału w zabawie  odgaduje  

temat zdjęcia.  

 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 26a. 

Popatrzcie, koleżanka Ady, Julka przyniosła zdjęcie swojej rodziny.  

Najpierw przeczytajcie zdania, które znajdują się pod zdjęciem, a następnie 

 



odszukajcie osoby na fotografii. Teraz proszę o umieszczenie nalepek we 

właściwych miejscach.  

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 26b. 

Na tej stronie mamy cztery obrazki. Proszę przyjrzyjcie się im dokładnie  

i opowiedzcie co czują przedstawione na nich dzieci. Jak myślicie, dlaczego tak 

się czują? Co można zrobić, aby dzieci były zadowolone? Każdy obrazek ma 

swoją ramkę składającą się z kolorowych figur geometrycznych.  

Proszę narysujcie figury zgodnie z rytmem. 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 

■    A dla chętnych dodatkowe karty pracy i kolorowanki. 

 



Obejrzyj obrazek i powiedz, co się na nim dzieje.  

  



Mama Kasi ma tyle korali, ile jest tulipanów na rysunku. Mama Basi ma tyle 

korali, ile jest motyli. Narysuj koraliki mamy Kasi i mamy Basi. 

 



 



 


