
ŚWIĘTO RODZICÓW 

 

Album rodzinny 
 

 

1. „Drzewo genealogiczne” - zabawa dydaktyczna 

Rodzic wyjaśnia dziecku co to jest drzewo genealogiczne. Może pokazać również 

przykładowe drzewa genealogiczne. Osoba dorosła razem z dzieckiem tworzy najprostszą 

wersję drzewa genealogicznego, obrazującą rodzeństwo, rodziców i dziadków. Na drzewie 

umieszczamy zdjęcia bądź dziecko samo rysuje swoich bliskich. Na tej podstawie dziecko za 

pomocą osoby dorosłej poznaje historię rodziny: kim są, gdzie pracują dziadkowie, rodzice, 

co kochają robić, jakie mają pasje i zainteresowania itp.  

 

 
 

 
 



2. „Podróż z mamą i tatą” – zabawa ruchowa.  

Osoba dorosła zaprasza dziecko na wyprawę:  

– rowerami – dziecko leży na dywanie na plecach i naśladuje pedałowanie,  

– pociągiem – dziecko kładzie ręce na biodrach i biega po pomieszczeniu,  

– kajakami – dziecko siada z ugiętymi nogami i wykonuje ramionami ruch wiosłowania,  

– samolotem – dziecko rozkłada wyprostowane ręce w bok i biega po pomieszczeniu,  

– balonem – dziecko staje z wyciągniętymi rękami do góry, następnie staje na palcach, a 

potem przykuca i tak na zmianę. 

 

3. „Mama i tata” – zabawa polonistyczna. Czytanie globalne wyrazów: mama, tata.  

Osoba dorosła przygotowuje wyrazy dla dziecka do globalnego czytania: mama, tata oraz 

druciki kreatywne i/lub patyczki, wałeczki plasteliny, tackę z kaszą lub mąką. Dziecko układa 

przed sobą wyrazy do globalnego czytania. Osoba dorosła demonstruje je na kartce A4 i 

głośno czyta. Dziecko dzieli wyrazy rytmicznie (na sylaby) z wyklaskiwaniem. Wodzi palcem 

po każdej literze, układają kształty z kreatywnych drucików lub patyczków. Wyklejają litery 

cienkimi wałeczkami plasteliny, pisze palcem wyrazy na tacy. 

 

4. „Kiermasz imion” – zabawa językowa.  

Do zabawy potrzebna będzie kartka A3 bądź większy arkusz papieru oraz flamastry/kredki. 

Osoba dorosła zapisuje na papierze literami drukowanymi imiona członków rodziny (bliższej 

i dalszej). Razem z dzieckiem sprawdzają czy są imiona, które się powtarzają, jeśli tak, 

otaczają kolorową pętlą takie same imiona. Dziecko razem z osobą dorosłą liczą imiona i 

porównują, których imion jest najwięcej. Jeśli imiona się nie powtarzają, dziecko może 

przeliczyć wszystkie zapisane imiona żeńskie, a potem męskie i wskazać których jest więcej. 

 

5. Dla chętnych: 

- przypomnienie/utrwalenie piosenki „Mamo dzisiaj śpiewam dla Ciebie” 

Link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=B_3Ki7OGLv8 
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