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Moja rodzina
■ Cele ogólne: 

 y kształtowanie umiejętności słuchania tekstu literackiego ze zrozumieniem; 
 y stwarzanie okazji do wspólnego śpiewu i zabaw ruchowych przy muzyce.

■ Cele szczegółowe:

 y doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat utworu literackiego;
 y rozwijanie umiejętności formułowania odpowiedzi na zadane pytania;
 y wzbogacanie słownictwa o nowe pojęcia w języku polskim i angielskim;
 y wdrażanie do wspólnego śpiewu i zabaw przy muzyce.

■ Metody pracy z dziećmi: czynne; oglądowe; słowne. 

■ Formy organizacyjne: zbiorowa; zespołowa; indywidualna.

■ Pomoce do zajęć: wierszyk „O mojej rodzinie” Dominiki Góry; szarfy w różnych kolorach (dwa 
razy więcej niż dzieci); bębenek; tamburyno; podkład muzyczny do piosenki „Jesteśmy w kom-
plecie” (sł. Ewa Stadtmüller, muz. Piotr Mitka); fotografie rodzinne przyniesione przez dzieci; 
opowiadanie „Rodzina” Ewy Stadtmüller; plakat ilustrujący rodzinę; kartoniki z literami tworzą-
cymi hasło: RODZINA; karty pracy „Czyje to ubrania?”; podkład muzyczny do piosenki ”A Big Fa-
mily” (sł. Natalia Łasocha, muz. Miłosz Konarski); ilustracje przedstawiające postaci z piosenki.

ZAJĘCIA PORANNE

 � „O mojej rodzinie” – ćwiczenie doskonalące prawidłową realizację głoski „r”. Nauczy-
ciel recytuje wierszyk fragmentami, a przedszkolaki powtarzają za nim.

O mojej rodzinie
(Dominika Góra)

O mojej rodzinie wiersz opowiem sama:
korale z makaronu lubi nosić mama.
Siostra lubi rysować róże na papierze,
brat bije rekordy prędkości na rowerze.
Tata wierci wiertarką i przykręca śrubki, 
a ja bardzo lubię kukurydziane chrupki. 

Należy dbać o prawidłową 
realizację głoski „r”. 

Ćwiczenie wykonuje się 
z dziećmi, które nie mają 
zaburzeń w tym zakresie.
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 � Ćwiczenia poranne z wykorzystaniem szarf

Znajdź swój dom – zabawa orientacyjno-porządkowa. Prowadzący rozkłada część 
szarf na podłodze, a  pozostałe rozdaje dzieciom (w  kolorach odpowiadających szar-
fom na podłodze). Dzieci biegają w  tempie wystukiwanym przez nauczyciela na bę-
benku. Na przerwę szukają „domku” (rozłożona szarfa w tym samym kolorze co szar-
fa, którą mają na sobie). Zabawę należy powtórzyć kilka razy.

Winda – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci stają w środku szarfy. Przekła-
dają ją przez siebie na zmianę – od dołu do góry i od góry do dołu.

Kolorowe rodzinki – zabawa orientacyjno-porządkowa. Starszaki zabierają swoje 
szarfy i  maszerują po sali w  rytmie tamburyna. Na przerwę znajdują osobę z  takim 
samym kolorem szarfy i  maszerują razem, gdy usłyszą dźwięk tamburyna. Podczas 
kolejnych przerw łączą się w większe zespoły. Zabawa kończy się, gdy powstanie tyle 
zespołów, ile jest kolorów szarf. 

Ścieżka do domku – ćwiczenie z  elementem skoku. Zespoły z  poprzedniej zabawy 
układają z rozłożonych szarf trasę do pokonania (każdy zespół ma własną w jednym 
kolorze). Ustawiają się w  rzędzie przed szarfami, po czym skaczą obunóż po kolei 
z szarfy do szarfy. Po pokonaniu trasy przechodzą na koniec kolejki i czekają na kolej-
ną rundę. Gdy wszyscy skończą, zaczyna się nowa runda. Dzieci wskakują do każdej 
szarfy na lewej nodze, a przy kolejnym podejściu pokonują trasę na prawej nodze. Po 
skończonej zabawie każde dziecko podnosi szarfę i wkłada do pudełka.

ZAJĘCIA GŁÓWNE

 � „Jesteśmy w  komplecie” – piosenka z  pokazywaniem na przywitanie. Przedszkolaki 
śpiewają i ilustrują treść piosenki.

Jesteśmy w komplecie 
(sł. Ewa Stadtmüller, muz. Piotr Mitka)

Jesteśmy w komplecie, jesteśmy w komplecie, 
dzieci stoją w kole i trzymając się za ręce, machają nimi rytmicznie do przodu i do tyłu
ja to wiem i wy to wiecie. 
wskazują rączkami siebie oraz koleżanki i kolegów
Skłonić się wypada, skłonić się wypada 
wykonują dwa rytmiczne ukłony
i pomachać do sąsiada. 
machają ręką do koleżanek i kolegów z grupy

(Źródło: Płyta CD, Ewa Stadtmüller, „Rymowanki-zapraszanki. Piosenki ułatwiające pracę 

z grupą w przedszkolu i żłobku”, wyd. CEBP 24.12, Kraków 2016)

 � Rodzinne fotografi e – rozmowa z  wykorzystaniem zdjęć. Przedszkolaki opowiadają 
o ich rodzinach, prezentując fotografi e przyniesione z domu i nazywając członków ro-
dziny (podają stopień pokrewieństwa i imiona osób ze zdjęć). 

 � „Rodzina” – wysłuchanie opowiadania i rozmowa inspirowana jego treścią. Nauczyciel 
czyta opowiadanie „Rodzina” Ewy Stadtmüller (s. 60). Po fragmencie: „Tylko czy mama 
też tak sądzi?” przerywa i zadaje dzieciom pytania: Gdzie była mama Mateusza? Dlaczego 
pojechała do szpitala? Czy Mateusz cieszył się z narodzin braciszka? Dlaczego nie był zado-
wolony? Prowadzący kontynuuje opowiadanie, a po zakończeniu czytania zadaje kolejne 

Piosenka dostępna
na płycie

Na płycieie

www.blizejprzedszkola.pl/
wydawnictwo

Na płycieie

KSIĄŻKA Z PŁYTĄ CDIĄŻKAKAK Z PŁYŁYŁ TYTY ĄTĄT
KSIĄIĄI ŻĄŻĄ

YTYTY ĄTĄT
CD

Ewa Stadmüller

zbiór utworów ułatwiających pracę z grupą  
w przedszkolu i żłobku
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pytania: Jak przebiegły urodziny Mateusza? Co najbardziej podobało się jego kuzynowi? Jak 
zareagował Mateusz na wyznanie Bartka? Czy waszym zdaniem warto mieć rodzeństwo? 
Dlaczego? 

 � Kogo to dotyczy? – zabawa ruchowa. Dzieci siadają w rozsypce w siadzie skrzyżnym. 
Prowadzący wydaje różne polecenia. Wykonują je osoby, które poczują się wywołane: 
Staje na jednej nodze ten, kto ma starszą siostrę. Podskakuje dwa razy ten, kto ma młodszego 
brata. Obraca się dookoła ten, kto nie ma rodzeństwa. Robi dwa przysiady ten, kto kocha 
swoich rodziców itp.

 � Rodzina – poszerzanie słownictwa dzieci. Nauczyciel prezentuje plakat przedstawia-
jący rodzinę. Dzieci nazywają poszczególnych członków rodziny. Następnie z  rozsy-
panki literowej układają napis RODZINA i  umieszczają nad plakatem. Ponadto za-
stanawiają się, jak nazywa się członków rodziny (mama, tata, syn, córka, siostra, brat, 
babcia, dziadek, wnuczka, wnuczek). Prowadzący może podpowiadać dzieciom, zadając 
pytania pomocnicze: Kim jesteście dla waszych rodziców? (córka / syn); Kim jesteście 
dla waszych dziadków? (wnuczka / wnuczek); Kim jesteście dla waszego rodzeństwa? 
(siostra / brat).

 � „Pralka” – zabawa integracyjna. Dzieci siedzą w  kręgu, a  kilkoro z  nich (troje–czworo) 
stoi na środku, trzymając się za ręce – tworzą „pralkę”. Nauczyciel informuje, że będzie 

„wkładał do pralki” różne ubrania. Podaje hasło (np. spodnie w kolorze niebieskim; koszulki 
z długim rękawem; swetry w paski), a dzieci mające ubranie pasujące do podanego kryte-
rium wchodzą do „pralki”. Wszystkie przedszkolaki wypowiadają tekst rymowanki. 

Pralka
(Dominika Góra)

Kręcą się w pralce ubrania, pierze dzielnie pralka frania. 
Gdy po brudzie znikną ślady, ciuchy trafią do szuflady.

Dzieci tworzące „pralkę” kręcą się w  koło, a  osoby stojące w  środku („ubrania”) ob-
racają się dookoła własnej osi. Po „wypraniu” wracają do „szuflady”, czyli na miejsce 
w kręgu. Nauczyciel wywołuje kolejne osoby.

 � Czyje to ubrania? – ćwiczenia klasyfikacyjne. Dzieci otrzymują karty pracy. Mają za 
zadanie połączyć za pomocą linii ubrania i przedmioty z postaciami, do których mogą 
one należeć. 

Pomoc do pobrania 
www.blizejprzedszkola.pl

Pomoc do pobrania 
www.blizejprzedszkola.pl

Plakat dekoracyjny 
 został dołączony  

do bieżącego 
numeru  

miesięcznika
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ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

 � My Family – wzbogacanie słownictwa dzieci. Nauczyciel demonstruje dzieciom ilu-
stracje z postaciami, nazywając je, a przedszkolaki powtarzają: This is a mummy / a daddy 
/ a granny / a grandpa / an uncle / an auntie. These are brothers / sisters / cousins. 

Piosenka dostępna
na płycie

Na płycieie

www.blizejprzedszkola.pl/
wydawnictwo

piosenki i zabawy wspomagające naukę języka angielskiego 
dla dzieci w wieku przedszkolnym

Natalia Łasocha

KSIĄŻKA Z PŁYTĄ CDIĄŻKAKAK Z PŁYŁYŁYTYTY ĄTĄT
KSIĄIĄI ŻĄŻĄ

YTYTY ĄTĄT
CD

Wersja instrumentalna 
piosenki do pobrania

www.blizejprzedszkola.pl

prenumerata 

PLUS!

 � ”A Big Family” – zapoznanie z treścią piosenki. Nauczyciel odtwarza piosenkę ”A Big Fa-
mily” (sł. Natalia Łasocha, muz. Miłosz Konarski) i jednocześnie wskazuje obrazki posta-
ci (z poprzedniej zabawy), o których mowa w piosence. 

 � Rodzinne zabawy – zabawa naśladowcza do piosenki. Prowadzący odtwarza piosenkę 
i wykonuje gesty zgodnie z jej treścią, a dzieci powtarzają za nim.

A Big Family
(sł. Natalia Łasocha, muz. Miłosz Konarski)

Mummy and daddy here you are, here you are. 
Granny and grandpa are coming by car. 
Uncle and auntie are petting the dog 
while brothers and me are playing leapfrog. 

Mummy and daddy here you are, here you are. 
Granny and grandpa are coming by car. 
Uncle and auntie are sipping some tea 
while cousins and me are climbing the tree. 

Mummy and daddy here you are, here you are. 
Granny and grandpa are coming by car. 
Uncle and auntie are eating some pie 
while sisters and me are watching the sky. 

Dzieci stoją w kole i wykonują ruchy przypisane do piosenki:

	machają raz jedną, raz drugą ręką;
	naśladują jazdę samochodem, tworząc z rąk kierownicę;
	naśladują pieska;
	wyciągają ręce przed siebie i z szeroko rozstawionymi nogami robią skok do przodu;
	naśladują picie herbaty;
	udają, że wspinają się na drzewo;
	naśladują jedzenie ciasta;
	kładą się na dywanie i udają, że obserwują niebo.

(Źródło: Natalia Łasocha, „Sing & Play Every Day”, wyd. CEBP 24.12, Kraków 2017, s. 10-11)
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Rodzina
(Ewa Stadtmüller)

Mateusz bardzo nie lubił, kiedy mamy nie było w domu. Niby wszystko przebiegało jak 
zwykle, ale tak naprawdę zupełnie inaczej. No bo… skąd tato mógł wiedzieć, że Mati 
najbardziej lubi grysik z  tartym jabłkiem albo którą książeczkę właśnie zaczęli z  mamą 
czytać na dobranoc?                      

– Jeszcze trochę cierpliwości. – Uśmiechała się babcia, która przyjechała specjalnie, 
aby zająć się starszym wnukiem. – Pojutrze mama wróci do domu, razem z Pawełkiem.                                                 

Pawełek to młodszy brat Mateusza, który właśnie się urodził. Gdy tato usłyszał, że 
ma drugiego syna, to z  radości ściskał wszystkich dookoła, chwalił się sąsiadom, a  wie-
czorem wziął Matiego na lody.                             

– Teraz będziesz starszym bratem – tłumaczył. – Kiedy Pawełek trochę podrośnie, 
będziecie się mogli razem bawić. Pokażesz mu swoje gry, nauczysz, jak budować wieżę 
z klocków i sterować samochodem na baterię… – Mati patrzył na tatę badawczo i zasta-
nawiał się, czy naprawdę ma ochotę, aby jakiś maluch ruszał jego zabawki.                                               

– Oczywiście przez pewien czas Pawełek będzie tylko jadł i spał – uprzedził starszego 
syna ojciec. – Musisz uzbroić się w cierpliwość.                                 

– Znowu ta cierpliwość. – Skrzywił się Mati. – A  ja chciałbym, żeby mama wreszcie 
wróciła do domu.                                                  

I wróciła, ale tak… nie do końca. Wystarczyło, że Pawełek zakwilił i już nic innego nie 
było ważne – ani czytana na dobranoc bajka, ani wspólne robienie sałatki, ani wybiera-
nie z mamą koszulki do przedszkola. A tu jeszcze zbliżały się piąte urodziny Mateusza. To 
naprawdę ważna sprawa. Tylko czy mama też tak sądzi? 

Na szczęście wszyscy uznali to wydarzenie za wyjątkowe. Mama upiekła tort. Trochę 
pomogła jej babcia, a Mati dekorował ciasto kolorową posypką. Tata przywiesił w pokoju 
wielki napis „Sto lat, Mateuszku!”, a dziadek przyniósł najcudowniejszy prezent – malutki, 
zdalnie sterowany helikopter. 

Zarówno Mateusz, jak i jego o cztery lata starszy kuzyn Bartek byli zachwyceni. Bawili 
się helikopterem na zmianę, wymyślając coraz trudniejsze manewry. Ale było super! 

 Gdy ciocia i wujek zaczęli się zbierać do wyjścia, Mateusz zdążył szepnąć do Bartka: 
„Helikopter jest najfajniejszy ze wszystkiego, no nie?”.                       

 – Najfajniejszy ze wszystkiego to jest Pawełek – odszepnął Bartek, patrząc z zazdro-
ścią w kierunku łóżeczka, w którym spał młodszy brat Matiego.              

– Pawełek? – Mateusz nie potrafił ukryć zdumienia. – Przecież on tylko je i śpi. Co za 
pożytek z takiego brata?

– Ale on urośnie – westchnął Bartek. – Będziesz miał z  kim pogadać, zagrać w  piłkę, 
pojeździć na rowerze… Nie będziesz sam. 

Gdy goście już sobie poszli, Mati pierwszy raz uważnie przyjrzał się bratu.  
– Chyba jesteś trochę do mnie podobny – przemówił. – Jak się wreszcie wyśpisz, to 

pokażę ci, jaki super helikopter dostałem na urodziny od dziadka. 
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