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MOJA RODZINA 
Propozycje aktywności dla dzieci młodszych na maj

Cele ogólne: uświadamianie poczucia przynależności i więzi z rodziną; kształcenie umie-
jętności muzycznych 

Przed realizacją tematu o rodzinie nauczyciel prosi dzieci, aby przyniosły do przed-
szkola zdjęcia, na których przedstawieni są członkowie ich rodzin w różnych sytuacjach 
(nie musi to być tylko najbliższa rodzina). Prowadzący może też wywiesić informację 
dla rodziców w szatni. 

  Ja i moja rodzina – wprowadzenie do tematu zajęć 
 1 Pomoce: zdjęcia przyniesione przez dzieci 

Przedszkolaki siadają w kręgu. Ochotnicy prezentują przyniesione zdjęcia. Opowiadają, 
kto się na nich znajduje oraz co każde zdjęcie przedstawia. Nauczyciel również może 
przynieść zdjęcia swojej rodziny i opowiedzieć dzieciom o jej członkach (maluchy 
często nie uświadamiają sobie, że dorosłe osoby też mają swoich rodziców, dziadków). 
Następnie przyniesione zdjęcia można wyeksponować na dużym arkuszu i wywiesić 
go w widocznym miejscu. Dzieci mogą do nich wracać w każdej chwili, a prowadzący 
będzie miał okazje do spontanicznych rozmów o rodzinach przedszkolaków. 

  Wspólny spacer – zabawa integracyjna rozwijająca umiejętność współpracy
 1 Pomoce: stare rajstopy lub szarfy

Maluchy dobrane w pary stają jeden obok drugiego, a nauczyciel związuje ich sąsia-
dujące nogi w kostkach. W ten sposób każda para ma trzy nogi. Prowadzący wyjaśnia, 
że to mama, tata, a w środku dziecko, którzy wybrali się na spacer. Pary spacerują po 
sali, próbując złapać wspólny rytm. 

Nauczyciel może zasugerować parom, by najpierw stawiały złączone nogi. 





Rodzinne 
sposoby 

na nudę



47BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 4.223/2020

MOJA RODZINA 
Propozycje aktywności dla dzieci młodszych na maj

„Rodzinne sposoby na nudę” – wysłuchanie piosenki i rozmowa inspirowana jej treścią 
1 Pomoce: podkład do piosenki „Rodzinne sposoby na nudę” 

Prowadzący odtwarza piosenkę, a dzieci uważnie słuchają. Następnie próbują sobie 
przypomnieć aktywności wykonywane z poszczególnymi członkami rodziny. Nauczy-
ciel pyta, jakie są ich sposoby na nudę i co najbardziej lubią robić ze swoimi rodzicami, 
rodzeństwem, dziadkami itd. 

Rodzinne sposoby na nudę
(sł. Karolina Gawlik, muz. Piotr Opatowicz)

Kiedy nuda cię nachodzi,
myślisz, co by teraz zrobić.
Zamiast siedzieć i się nudzić,
do rodziny pięknie uśmiechnij się.

 Bo przecież można…

Ref. Z mamą pyszne ciasto upiec
i przed deszczem z tatą uciec,
z siostrą pobiec do przedszkola,
z bratem śmiało strzelić gola! 
Z dziadkiem popuszczać latawce,
z babcią posiedzieć na ławce,
z wujkiem samochód naprawić,
z ciocią w teatr się pobawić!

Gdy zły humor cię dopada,
gdy ci nic nie odpowiada,
zamiast siedziećv i marudzić,
do rodziny pięknie uśmiechnij się.

Bo przecież można…

Ref. Z mamą…

 Razem spędzamy czas – zabawa rytmiczno-słuchowa 
1 Pomoce: ilustracje; szarfy; podkład muzyczny do piosenki „Rodzinne sposoby na nudę” 

Nauczyciel rozkłada szarfy, a do każdej wkłada jedną ilustrację. Dzieci, podzielone na 
osiem małych zespołów, siadają wokół szarf i opowiadają, co dzieje się na ich obrazku. 
Prowadzący odtwarza wersję instrumentalną piosenki „Rodzinne sposoby na nudę”, 
a maluchy uderzają dłońmi do rytmu (o siebie, o uda, o podłogę itp.). Gdy muzyka ustaje, 
nauczyciel mówi  np. Pieczemy ciasto, a osoby siedzące przy ilustracji, która przedstawia 
tę czynność, wstają i tańczą wokół szarfy do kolejnej przerwy w muzyce. Prowadzący 
może podawać kilka czynności naraz. 

 Co można robić z rodziną? – zabawa z piosenką 
1 Pomoce: ilustracje; podkład muzyczny do piosenki „Rodzinne sposoby na nudę” 

Nauczyciel rozkłada na dywanie w przypadkowej kolejności ilustracje, po czym intonuje 
refren piosenki „Rodzinne sposoby na nudę” fragmentami, np. Z mamą pyszne ciasto 
upiec. Dzieci dobierają obrazek pasujący do opisu i wieszają go w widocznym miejscu. 
W ten sam sposób postępują z kolejnymi ilustracjami. Prowadzący jeszcze raz śpiewa 
refren, wskazując następne obrazki, a przy kolejnym powtórzeniu maluchy włączają się 
w śpiew i w ten sposób uczą się refrenu piosenki. 

Wersje wokalna 
i instrumentalna piosenki 
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