
Wtorek, 19 maja 2020 r.   

tematyka tygodniowa: MOJA RODZINA 

temat dnia: Ja w mojej rodzinie – dostrzegam różnice i podobieństwa. 

 

Dzień dobry maluszki! 

Wczoraj mówiliśmy o rodzinie.  Nazywaliśmy członków rodziny, podawaliśmy imiona 

bliskich . 

 

Dzisiaj porozmawiamy o różnicach i podobieństwach między naszymi bliskimi. 

 

Poproście mamę lub tatę o przyniesienie lusterka,  

będziemy z niego korzystać podczas dzisiejszego spotkania; 

W tym czasie możecie posłuchać piosenki pt. „Moja wesoła rodzinka” 

i spróbować zaśpiewać refren.  

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4 

 

Czy lusterka gotowe? 

 

 Posłuchajcie wiersza pt. „Oto ja” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopsasa – Oto ja! 

Rączki dwie, nóżki dwie 

Hopsasa! To się wie! 

Głowa dwoje uszu ma, 

Oczy, broda, usta, nos, 

no i włosów cała moc. 

Hopsasa! Oto ja! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4


W wierszu „Oto ja” chłopiec mówił o swoich częściach ciała.  

Potraficie je wymienić? (ręce, nogi, głowa, uszy, oczy, broda, usta, nos, włosy) 

 

 Poproście mamę lub tatę o ponowne przeczytanie wiersza.  

Waszym zadaniem będzie wskazanie części ciała, o których mowa w wierszu. 

 

Myślę, że bez problemu wskazaliście wszystkie części ciała.  

 

 Spójrzcie na dziewczynki i chłopców przedstawionych poniżej. 

          

 

                             

Każde z nich ma dwie nogi i ręce, głowę, szyję, brzuch, włosy, oczy, nos, itd., a jednak 

różnią się miedzy sobą, nie są identyczni.  

Mają inny kolor oczu, włosów, brwi; zgadzacie się ze mną? 

Wszyscy ludzie różnią się między sobą wyglądem. 



Wy,  wasze rodzeństwo i rodzice  także. Możecie być do siebie podobni, ale nie jesteście 

identyczni. 

Jeśli jest w pobliżu Wasza siostra lub brat możecie ich zawołać. 

Popatrzcie przez chwilę na siebie (teraz możecie wykorzystać przyniesione lusterko)   

i porozmawiajcie z całą rodziną nt. różnic i podobieństw waszego wyglądu.  
 

 

 

                             

 

 

Spójrzcie w lusterko na swoje oczy, jakiego są koloru? 

Oczy mogą być brązowe, szare, zielone lub niebieskie.  

A teraz popatrzcie w oczy brata lub siostry, mamy i taty. Czy macie taki sam kolor oczu? 

Może się okazać, że macie taki sam kolor oczu jak brat lub mama . 

 

A teraz popatrzcie na swoje noski – czy są małe, czy duże. Sprawdźcie, kto ma najmniejszy 

nos w rodzinie, a kto największy? 

Nie zapomnijcie o włosach – spójrzcie w lusterko.  

Czy wasze włosy są krótkie czy długie?  

Proste czy kręcone?  

Jaki mają kolor (jasny czy ciemny).  Włosy mogą być: czarne, brązowe, blond, kasztanowe, 

siwe.  



A teraz uszy!  

Spójrzcie na swoje i np. mamy. Czy mama nosi kolczyki? Jeśli tak, to na pewno ma dziurkę 

w każdym uchu, przyjrzyjcie się. A czy Wy nosicie kolczyki?  

 

Czy podobała Wam się zabawa w poszukiwanie różnic i podobieństw w wyglądzie waszej 

rodziny? 

 

 Popatrzcie teraz na buźki dzieci po lewej stronie, odszukajcie identycznej po prawej. 

 

Wiemy już, że różnimy się między naszymi bliskimi wyglądem.  

Różnimy się także charakterem.  Każdy w rodzinie ma różne zainteresowania.   

Tata może uwielbia łowić ryby, mama lubi słuchać muzyki. A brat lub siostra?  

Oni na pewno także  mają własne zainteresowania. 

Jedni lubią rysować, tańczyć i śpiewać, inni bawić się lalkami, konikami lub dinozaurami,  

a jeszcze inni wolą grać w piłkę, oglądać książki i jeździć na rowerze. 

Jestem ciekawa, co wy najbardziej lubicie robić?  

W co najbardziej lubicie się bawić?  

Jaka jest wasza ulubiona potrawa?   

Jaki jest wasz ulubiony kolor?  

Może jest także taka czynność, którą lubicie robić wszyscy razem, całą rodziną?  
 

Co lubicie robić ze swoim rodzeństwem? 



Na zakończenie spotkania przygotowałam dla Was zadanie. 

 

Pozdrawiam serdecznie  

 

p. Magda 

 

 

 

 

Dorysujcie brakujące elementy w twarzach dzieci.  

Wybierzcie jedną buźkę i pokolorujcie ją. 

 

 

 


