
Święto rodziców     20.05.2020r. 

Temat: Album  rodzinny                     

 

* Zabawa na powitanie Kto ma brata?  

Dziecko ustawione na  środku pokoju, rodzic  prosi, by wykonało przysiad 

jeśli, ma: (1) ma brata, …… (2)  ma siostrę, …….(3) ma dwoje rodzeństwa, 

………(4) ma starsze rodzeństwo, ………(5) ma młodsze rodzeństw. 

 

* Zabawa dydaktyczna Wielka  rodzina. 

Duże serce wycięte z białego brystolu, serca wycięte z kolorowego papieru, 

klej. - Załącznik nr 1 - Serca 

Dziecko wymienia członków rodziny.  Liczy, ile osób jest w jego rodzinie                   

i nakleja  na dużej sylwecie serca odpowiednią liczbę małych serduszek. 

 

* Zabawa ruchowa z rymowanką B. Szelągowskiej Podaj mi rączkę.  

 

Dziecko głośno powtarza rymowankę, stosując się do słów rymowanki podaje 

ręce rodzicowi i tańczy z nim w koło. Zabawę powtarzamy parę razy. 

Dwie rączki mam – rączki tobie dam. 

Zatańczymy w koło, będzie nam wesoło.  

 

* Czytanie globalne wyrazów Mama, Tata. – Załącznik nr 2 - Wyrazy 

 

Wyrazy  (2 komplety – dla dziecka i dla rodzica) do globalnego czytania: 

mama, tata, druciki kreatywne, patyczki, wałeczki plasteliny. 

 

Dziecko siedzi na dywanie  i układa przed sobą wyrazy do globalnego czytania. 

Rodzic demonstruje je i głośno czyta. Dziecko dzieli wyrazy rytmicznie (na 

sylaby) z wyklaskiwaniem. Wodzi  palcem po każdej literze, układając kształty 

z kreatywnych drucików lub patyczków. Wykleja  litery cienkimi wałeczkami 

plasteliny. 



* Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, 

żuchwę. 

 

Lusterko dla dziecka. 

Rodzic demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, a dziecko powtarza je 

kilkakrotnie. 
 

Powitanie – dziecko dotyka czubkiem języka każdego zęba osobno. Unosi język 

raz za górnymi, raz za dolnymi zębami.  

Pyszny obiad – dziecko oblizuje językiem wargę górną i dolną, jak po zjedzeniu 

pysznego, rodzinnego obiadu. 

Spacer – przy szeroko otwartej jamie ustnej, język idzie na spacer w stronę nosa 

i w stronę brody.  

Rodzinna zabawa – dziecko naśladuje dmuchanie baloników: wciąga  powietrze 

nosem i wypuszczają ustami. 

Karuzela – dziecko naśladuje ruch językiem w koło, od wewnętrznej strony 

jamy ustnej. Język porusza się raz w jedną, raz w drugą stronę, zataczając duże 

koła.  

Całusy – dziecko wypycha wargi do przodu i naśladuje wysyłanie pocałunków 

mamie i tacie.  

Drzwi – dziecko pokazuje, jak zamykają się i otwierają drzwi do domu – 

rozwierając i zwierając wargi wyciągnięte do przodu. 

 

* Malowanie portretu rodziny Moja rodzina. 

 

Farby, pędzle, kubeczki na wodę, kartki z bloku technicznego. 

Dziecko otrzymuje kartkę i ma za zadanie namalować członków swojej rodziny. 

Po namalowaniu pracy, odstawia ją do wyschnięcia.  

Jeśli dziecko nie jest w stanie namalować nawet najprostszego portretu 

członków swojej rodziny, można wykorzystać zdjęcie rodziny, nakleić go na 

kartkę z wymalowaną przez dziecko kolorową ramką. 

 

* Zabawa ruchowa  Podróż z mamą. 

 

Rodzic zaprasza na wyprawę:  

– rowerami – dziecko leży na dywanie na plecach i naśladuje pedałowanie,  

– pociągiem – dziecko ustawia się w rzędzie za rodzicem, trzyma się  rodzica 

tworząc pociąg i razem biegają po pokoju, 

– kajakami – dziecko siada za rodzicem z ugiętymi nogami i oboje wykonują 

ramionami ruch wiosłowania, 



– samolotem  – dziecko rozkłada wyprostowane ręce w bok i biega po 

pomieszczeniu, 

– balonem – dziecko  z  rodzicem,  podają  sobie ręce,  stają  na  palcach                                

i przykucają. 

 

*  Kolorowanka   Rodzinny portret  



 


