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Tytuł zajęć:
Mama, tata, brat, siostra, ja – moja wspaniała rodzina!

Cele:
rozwijanie wrażliwości dziecka na rodzeństwo i na potrzeby innych rówieśników,
zabawy o rodzinie i rodzinnych wartościach, opowiadanie o różnych rodzinach (małych,
wielkich, mieszkających w mieście, na wsi), uczenie, że wszyscy są ważni i potrzebni,
zabawy na rozwijanie empatii.

Metody/techniki/formy pracy:
gry oraz zabawy integracyjne, społeczne i edukacyjne, doświadczanie świata poprzez
eksperymentowanie i samodzielną aktywność dziecka, zabawy badawcze, pogadanka,
rozmowa kierowana, symulacje, inscenizacja, metoda zadawania pytań, słuchanie
opowiadania i czytania nauczyciela, aktywizowanie poprzez literaturę, sztuki plastyczne
oraz muzykę.
Środki dydaktyczne: naturalne (otoczenie przyrodnicze, kulturowe, społeczne),
wzrokowo-słuchowe (rysunki, fotografie, ilustracje w książkach, nagrania dźwięków,
piosenek, materiały multimedialne), manipulacyjne (kartki, kredki, klocki, zabawki,
konstrukcje z różnych materiałów, kąciki zainteresowań wraz z wyposażeniem).

Opis przebiegu zajęć:
1.	Rozmowa kierowana nauczyciela o rodzeństwie lub kuzynostwie – „Po co mamy
rodzeństwo?”, „Kiedy rodzeństwo jest dla siebie bardzo dobre?”, „O co najczęściej
rodzeństwo lub kuzynostwo się kłóci?”, „Czy lepiej być jedynakiem?”. Dzieci
opowiadają o swoich doświadczeniach.
2.	Czytanie i – jeśli dzieci są chętne – pisanie imion swojego rodzeństwa, odczytywanie
wyrazów, sylabizowanie imion, inne zabawy z imionami: „Czy znasz inne imię na
literkę…”.
3.	Czytanie opowiadania o rodzeństwie z zasobów przedszkolnej biblioteki. Prosimy
dzieci, aby same zadawały do tekstu pytania typu: „Kto jest bohaterem?”,
„Co powiedziała mama swojej córce?”, „Dlaczego brat obraził się na pozostałe
rodzeństwo?” jako zagadki dla innych dzieci.
4.	Dzielimy sprawiedliwie skarby – wykorzystując tematykę rodzeństwa, dzielimy
dostępne w sali przedszkolnej elementy (klocki, papierowe kwiaty, kartki, kredki)
tak, aby każdy z rodziny dostał tyle samo, albo ktoś dostał o jeden mniej, więcej
(przekładanie). W zależności od możliwości dziecka ustalamy, na jakich liczbach
pracujemy (w zakresie 1–10).
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Komentarz metodyczny
Zwracamy uwagę na wszystkie osoby, które rodzeństwo mają, ale również na tych
wszystkich, którzy są jedynakami. Dajemy bardzo jasno i pewnie do zrozumienia,
że jest dobrze mieć rodzeństwo, ale równie dobrze jest nie mieć rodzeństwa
i że każdy ma swoją drogę. Dzieci bardzo lubią rozmowy na ten temat, często
fantazjują, więc warto wysłuchać do końca, co mają do powiedzenia.

