
 

  

MODUŁ 10 
RODZINNE WYZWANIA  



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: RODZINNE BAZGROŁKI 

CELE:  

• wzmacnianie więzów w rodzinie, 

• rozszerzanie informacji o swojej rodzinie, 

• wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami, 

 

POMYSŁ NA ZADANIE: 

Zadaniem jest wspólne narysowanie (na dołączonej karcie) rodzinnych bazgrołków. 

1. OMÓWIENIE: Przed rozdaniem informatorów oraz kart pracy do domu, należy omówić z dziećmi na czym 

polega zadanie. 

2. NAGRODY: Po przyniesieniu przez dzieci wykonanego zadania w domu, dziecko otrzymuje naklejkę do 

indywidualnego karneciku lub przykleja naklejkę przy swoim imieniu na karcie dołączonej do grupowej księgi.  

3. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Rodzinne wyzwania nie mają opracowanych naklejek, które 

przyklejamy na Tablicy Wyzwań, dzieci wklejają naklejki do karnecików, a karty pracy można dołączyć do 

indywidualnych książek dzieci. 

 

MATERIAŁY: 

INFORMATOR DLA RODZICÓW: Zawiera opis zadania oraz termin do kiedy należy oddać kartę pracy. Termin 

wpisują koordynatorzy. 

KARTA PRACY: Zadaniem jest narysowanie wspólnie z rodzicami bazgrołka / bazgrołków – KARTA PRACY 

zadanie 1. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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WYZWANIE II: RODZINNE GRY PLANSZOWE 

CELE:  

• wzmacnianie więzów w rodzinie, 

• kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie 

w zabawie i sytuacjach zadaniowych, 

• nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (odporność na porażki i stres) np. podczas wspólnej 

gry, 

 

POMYSŁ NA ZADANIE: 

Zadaniem jest rozegranie wspólnie z rodzinami gry planszowej. Przygotowanie pionków do gry, kostki itd. 

1. OMÓWIENIE: Przed rozdaniem informatorów oraz pozostałych materiałów (plansza, piosnki do 

samodzielnego przygotowania, tabela wyników) do domu, należy omówić z dziećmi na czym polega zadanie. 

2. NAGRODY: Po przyniesieniu przez dzieci TABELA WYNIKÓW, dziecko otrzymuje naklejkę do indywidualnego 

karneciku lub przykleja naklejkę przy swoim imieniu na karcie dołączonej do grupowej księgi na potwierdzenie 

wykonania zadania z rodzicami.  

3. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Rodzinne wyzwania nie mają opracowanych naklejek, które 

przyklejamy na Tablicy Wyzwań, dzieci wklejają naklejki do karnecików, a tabelę wyników można dołączyć do 

indywidualnych książek dzieci. 

 

MATERIAŁY: 

TABELA WYNIKÓW: Na niej rodzice wspólnie z dziećmi zaznaczają wyniki itd. Tabela po skończonej grze wraca 

do przedszkola w wyznaczonym terminie. Dzięki temu dzieci mogą otrzymać nagrodę/naklejkę, że wykonały 

zadanie. 

MEDALE: Do zabawy zostały opracowane medale, które można dać dziecku, aby wręczyło je wszystkim 

(domownikom) którzy wspólnie brali udział w grze. 

INFORMATOR DLA RODZICÓW: Zawiera opis zadania oraz termin do kiedy należy oddać Tablicę wyników. 

Termin wpisują koordynatorzy. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 


