
MOJA RODZINA 

Moi Drodzy!  

Gdyby ktoś Was zapytał : ,, Co to jest rodzina ?" , to każde z Was odpowie: 

to mama, tata, siostra i brat. 

Rodzina to bliskie sobie osoby, spokrewnione ze sobą czyli połączone więzami 
krwi. To osoby mieszkające ze sobą, dające poczucie bezpieczeństwa , 

rodzinnego ciepła i miłości. 

Do rodziny należą także dziadkowie, rodzeństwo Waszych rodziców i ich 
dzieci. 
 

MAMA, TATA I JA  

 Zachęcam do zobaczenia bajki 

RODZINA TREFLIKÓW-  sezon 1 odcinek 11:                                                           
https://youtu.be/58V52JdiwPA 

 

WSPÓLNE SPĘDZANIE CZASU Z RODZINĄ  

Z pewnością po powrocie do domu wspólnie spędzacie czas.  

Rodzinne spędzanie wolnego czasu zależy od możliwości, pogody i zainteresowań.  

      Może to być :wspólny spacer, wycieczka rowerowa, gry planszowe, ćwiczenia 
gimnastyczne, wieczór filmowy, wspólne czytanie książek  i rozmowa na ich temat, wspólne 
przygotowywanie posiłków, a także wspólne hobby. 

 

26 MAJA obchodzimy ważne święto Dzień Matki. 

Warto przygotować super niespodziankę. 



Kartka na Dzień Matki  
 

 

   
 

Stwórz według własnego pomysłu kartkę na Dzień Matki, wykorzystaj materiały, które 
posiadasz w domu (np. blok techniczny kolorowy, wycinanki, bibuła, klej i nożyczki, guziki, 

wstążki, itp ). 
 

 Życzę udanych pomysłów !!! 
 
Ciekawe strony: 
 
• Pomysły na urocze kartki na Dzień Matki: https://youtu.be/GCS5xqDWenU                  
• Laurki – proste kwiaty z kółek: https://youtu.be/otjMhpZvKQ0 
•  Pomysłowy obrazek:  https://youtu.be/HQSkfp7it50 
 
 

Ciasto cytrynowe – puszyste i pyszne 
 
Proste cytrynowe ciasto dla mamy z łatwością zrobisz sam. Pamiętaj tylko - 
dobrze wyszoruj cytryny! 

https://youtu.be/o7N0dWHNFEI 

                                                                                                                           
Prosty układ taneczny 

Może mama da się zaprosić do tańca?! Prosty i energetyczny układ taneczny dla 
Was! 

https://youtu.be/10vVaWfDzak 

Kliknij w link i skorzystaj z ciekawych pomysłów na zabawy 

https://pl.pinterest.com/pin/711287334887609603/?nic_v1=1amVGYgqOe17RBOqS1BB7FBd1J6
vtL%2FOa47wKI8%2FwNgWKw7r0pFVG6o1j6DW0oATWS 

 

 



MOJA RODZINA 

 

 



 

 

1. Nosisz ją na głowie, może być z daszkiem.                                                                                                             
2. Można rysować nią po tablicy i po chodniku.                                                                                        
3. Smaczne i zdrowe np. jabłka, gruszki, maliny.                                                                                         
4. Zielona, skacze po łące.                                                                                                                            
5. Piszesz w nim na lekcji.                                                                                                                               
6. Ktoś, kto przyszedł do nas w odwiedziny.                                                                                                     
7. Czujesz ją, kiedy dobrze się bawisz.                                                                                                            
8. Rozpoczynają się po zakończeniu roku szkolnego.                                                                                 
9. Mówi się, że jest najlepszym przyjacielem człowieka.                                                                                           
10. Dzięki niemu wiesz, która jest godzina.                                                                                              
11. Wysyłasz w niej list.   



 

 

Wykonaj wybraną kartę, zrób zdjęcie i wyślij na adres: tejs.bozena@gmail.com 


