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Temat: Dzień rodziny 

 

„Idzie rak” – zabawa ruchowa. Dzieci poruszają się 

zgodnie z rytmem wiersza:  

Chodzi sobie mały rak (dzieci idą cztery kroki do 

przodu)  

Raz do przodu, a raz wspak (dzieci robią cztery kroki do 

tyłu)  

Dokąd idziesz mały raku (dzieci robią cztery kroki do 

przodu)  

Tam, gdzie domek z tataraku, (dzieci robią cztery kroki 

do tyłu)  

bo w nim mama, tata, brat (dzieci robią cztery kroki do 

przodu)  

i ja, bardzo mały rak (dzieci stojąc w miejscu pokazują 

na siebie i kucają) 

 

Ćwiczenia ruchowe 

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

 



 

 

 


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


Zawody, konkursy, zabawy.  

„Winda”  

Dziecko staje przed tatą, odwrócone do niego plecami 

z rękami ugiętymi w łokciach, przyciśniętymi do 

tułowia, łopatki ściągnięte. Tata w lekkim przysiadzie 

trzyma dziecko za łokcie od dołu i podnosi do góry, a 

następnie opuszcza. Wygrywa para, która w ciągu pół 

minuty zrobi więcej podnoszeń.  

„Portret”  

Przygotowane są pędzle i rozwodnione farby w 

miseczkach. Mamy, trzymając z tyłu ręce i pędzel w 

zębach, malują na kartonie portret swojego dziecka. 

 

„Walczyk z woreczkiem”  

Mama i tata tańczą walczyka, obydwoje mają na 

głowie woreczek. Wygrywa ta para, która podczas 

tańca nie zgubi woreczka.  

„Wyścig z balonem”  

W domu są wyznaczone dwie linie naprzeciwko siebie 

w odległości 3–4 metrów. Na jednej linii stoją rodzice, 

na drugiej, dokładnie naprzeciwko – dzieci. Jedno z 

rodziców trzyma nadmuchany balon. Na sygnał 

wkłada sobie balon między kolana i skokami na obu 

nogach stara się jak najszybciej dotrzeć do dziecka. 

Tam przekazuje mu balon. Teraz dziecko dokładnie w 

ten sam sposób stara się dotrzeć jak najszybciej do 

drugiego z rodziców. Przekazuje mu balon i ostatni z 

rodziców w taki sam sposób pokonuje trasę sztafety.  



„Wspólne biesiadowanie przy słodkim poczęstunku”  

Dzieci częstują rodziców przygotowanymi przez siebie 

ciastkami marchewkowymi. 

 

Przepis na ciasteczka marchewkowe 

Składniki 

ok. 10 sztuk  

• 100 g marchewki (jedna średnia) 

• 100 g płatków owsianych błyskawicznych 

• 100 g mąki (zwykłej lub pełnoziarnistej lub bezglutenowej np. owsianej) 

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

• 1 łyżeczka mielonego cynamonu 

• 3 łyżki oleju kokosowego lub masła 

• 1 jajko 

• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii lub 1 łyżka cukru wanilinowego 

• 100 ml syropu klonowego lub miodu 

Przygotowanie  

• Piekarnik nagrzać do 170 stopni C. W misce wymieszać płatki owsiane błyskawiczne, 

mąkę, proszek do pieczenia i cynamon. 

• Do drugiej miski wbić jajko, dodać roztopiony i ostudzony tłuszcz, wanilię i syrop 

klonowy lub miód, wymieszać. Dodać suche składniki i wymieszać. 

• Następnie połączyć z obraną i startą na drobnej tarce marchewką. 

• Nabierać łyżkę masy i formować dyski na dużej blaszce wyłożonej papierem do 

pieczenia, lub też formować kuleczki wielkości orzecha włoskiego, kłaść na blaszce i 

lekko rozpłaszczać. 

• Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez 12 minut. Ciasteczka zesztywnieją po 

ostudzeniu. 

 

 

 

 

 


