
SZANOWNI RODZICE 

KOCHANE DZIECI 

W czasie, w którym nie możemy się spotkać w przedszkolu, pragnę przesłać 

Państwu zadania z obszaru zajęć emocjonalno  – społecznych. Mam nadzieję, że 

pomogą Wam one usprawnić oraz udoskonalić umiejętności Waszych dzieci, a także 

sprawią Wam dużo przyjemności.  

 

Zapraszam do wykonania ćwiczeń w dniach 29.03 – 09.04. 

 

1.„To właśnie ja” — swobodne wypowiedzi dziecka na temat własnych cech i 

zainteresowań. Rodzicu zapytaj swoje dziecko: Co lubi? Czego nie lubi? Jakie są jego 

zainteresowania?  Jaki chciałby być? Daj mu czas….i słuchaj.  Opowiedz mu o sobie. 

 

 

 

2. „ Moje imię — mój znak”. Zadanie: Zaprezentuj siebie wypowiadając swoje imię, 

dodaj dowolny ruch ciałem. Ćwiczenie wykonuje zarówno rodzic jak i dziecko.  

3.Zadanie: przedstaw siebie. Zrób swoją wizytówkę (narysuj siebie). Wykonuje 

rodzic i dziecko. Pokaż ją i powiedz kilka słów o sobie. 

• Czy to dobrze, czy źle, że jesteśmy różni? 

• Jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy byli tacy sami?  

Pogadanka. 

 

 

 

 



4. Rodzic czyta wiersz „To dobrze, że każdy jest inny”.  

To dobrze, że każdy jest inny, 

że różne są punkty patrzenia, słyszenia, 

to dobrze, że każdy jest inny, 

i dobrze, że każdy się zmienia. 

Wspólne omówienie treści wiersza.  

 

 

5. Rysowanie swoich uczuć. Zadanie: jak się teraz czujesz. Na kartce narysuj swoją 

minę. 

Uwaga. W przypadku minek smutnych lub złych warto zapytać dyskretnie o powód. 

6. „Moi bliscy” — praca plastyczna. Rozmowa z dzieckiem na temat rodziny. Zadanie: 

wykonaj pracę plastyczną zatytułowaną „Ja i moi bliscy”. Po wykonaniu opowiedz w 

kilku słowach, co przedstawia twoje dzieło. 

7. Zabawy dawniej — kochane dzieci, zapytajcie swoich rodziców, w co bawili się 

kiedy byli mali. Porozmawiajcie o tym czy te zabawy się zmieniły i czym się różnią ,w 

jakie zabawy bawimy się  dzisiaj? 

8. „Jak spędzam wolny czas” — praca plastyczna. 

Zadanie: narysuj/opowiedz na kartce, w jaki sposób spędzasz wolny czas, pamiętaj 

jednak o tym, że możesz uwzględnić tylko jedną czynność — tę ulubioną. 



9. „Zagraj ze mną” -  wspólna gra np. w chińczyka. Miłej zabawy   

 

10. Omówienie wiersza „Dom”  E. Waśniowskiej „Dom”, 

https://www.youtube.com/watch?v=hhgGnHPLOBU 

• Czy dom to tylko sprzęty, czy coś jeszcze? 

• Czym dla was jest dom? 

11. „ Mój wymarzony dom” – praca plastyczna. Narysuj swój wymarzony dom  

Spróbuj powiedzieć dlaczego akurat taki .  

 

 

Z pozdrowieniami Małgorzata Mielcarek  

 

 

Do szybkiego ZOBACZENIA ! 

 


