
 

 

 

 

Nasze obowiązki 

Rodzic uświadamia dziecku, że każdy człowiek ma swoje prawa, ale ma także i obowiązki. Rodzic 

pyta: Co to są obowiązki? Jakie obowiązki mają dzieci w przedszkolu, a jakie w domu?   

 

Dziecko uczy się wierszyka: 

 

Na porządek sposób mam, 

Lalki tu, klocki tam. 

Jest to sposób doskonały, 

Kłaść je tam, gdzie wcześniej stały. 

Na porządek sposób mam 

Lalki tu, klocki tam! 

 

Zabawa „Zwierzęta” 

Rodzic mówi wierszyk, Dziecko naśladuje wymieniane zwierzęta (np. żyrafa – dziecko idzie na 

palcach, wyciąga szyję; słoń – dziecko idzie ciężko, z ręki robi trąbę; itp.) 

Jestem  żyrafą, 

Śpiewam za szafą. 

Jestem kotkiem, 

Lubię szprotkę. 

Jestem lwicą, 

Warczę za donicą. 

Jestem barankiem, 

Dzwonię pod gankiem. 

Jestem kangurem, 

W kieszeni mam dziurę. 

Jestem słoniem, 

Trąbię na balkonie. 

Jestem sobą, 

Fajną osobą. 

 

Co najbardziej lubię robić? 

Dziecko naśladuje czynność, Rodzic zgaduje. Zmiana. 

 

Co najbardziej lubi robić piłka? 

 

Rodzic  mówi wiersz, a dziecko ilustruje jego treść ruchem: 

 

Mała Ala piłkę ma. 

Piłka skacze: 

                                                La, la, la,  (dziecko skacze powtarzając  „la”) 

La, la, la. 

Ala Ani piłkę da. 

Piłka skoczy: 



                                                La, la, la,  (dziecko skacze powtarzając  „la”) 

La, la, la. 

Ładnie fika piłka ta. 

Piłka tańczy: 

                                                La, la, la,  (dziecko skacze powtarzając  „la”) 

La, la, la. 

Piłkę łapie mała Ala. 

Piłka skacze; 

                                                La, la, la,  (dziecko skacze powtarzając  „la”) 

La, la, la. 

Czy ktoś wdzięku więcej ma 

Od tej piłki?; 

                                                La, la, la,  (dziecko skacze powtarzając  „la”) 

La, la, la. 

 

 

Rodzic daje dziecku małe lusterko. Dziecko w lusterku obserwuje, jak układa się język w wymowie 

głoski „l”, a jak w wymowie „o”. Dzieli się swoimi doświadczeniami.  

 

 Zabawa z piłką  

Jak można bawić się z piłką?  

Najpierw wymyśla Dziecko, np.: Podrzuca piłkę. Potem Rodzic, np. turla. Teraz dziecko, itd.  

 

Malowanie w konturze 

Rodzic drukuje ilustrację piłki.  

Dziecko maluje wg swojego pomysłu (możemy przy tej okazji utrwalać nazwy kolorów – pytamy: 

Jaka kredka teraz maluje?, itp.). 

Zwracamy uwagę dziecka na staranność i prawidłowe trzymanie kredek. 

 

 

 



 
 


