
Święto rodziców    21.05.2020r.   

 

Temat: Kwiaty  dla  mamy  i  taty. 

 

* Zabawa na powitanie Kto, tak jak ja...  

Rodzic zadaje pytania, a  jeśli dziecko twierdząco odpowiada na zadane 

pytani – podskakuje do góry:  

Kto, tak jak ja – kocha swoją mamę…, 

 lubi pomagać swojej mamie…,  

 lubi bawić się ze swoją mamą…, 

 lubi się do niej przytulać…,  

 lubi pomagać mamie przy robieniu zakupów? itp. 

 

* Zabawa kierowana z lalkami   Poranek z mamą.  

Parę lalek (lub misie), stolik, kubeczki, talerzyki, czajniczek, plastikowe 

owoce i warzywa. 

Rodzic zaprasza dziecko do zabawy lalkami/misiami. Dziecko odgrywa  rolę 

mamy i przygotowuje śniadanie dla swoich dzieci – lalek/misiów: herbatę, 

kanapki, płatki z mlekiem, serwuje owoce lub warzywa. 

 

* Rozmowa z dziećmi Co robi moja mama? 

Obrazki kobiet wykonujących różne zawody. – Załącznik nr 1 - Zawody 

Rodzic rozmawia z dzieckiem o swojej pracy, jaką wykonuje. Podaje też 

przykłady zawodów, w których mogą pracować mamy innych dzieci. Dziecko 

nazywa czynności, jakie wykonują panie przedstawione na obrazkach.  

 

* Zabawa dydaktyczna Zakupy z mamą. 

 

Opakowania po produktach   (spożywczych, chemicznych, pudełka po butach, 

opakowania po sprzęcie gospodarstwa domowego, kosmetykach) 

reklamówki, dziecięcy koszyk sklepowy. 

 

Dziecko wybiera do koszyka produkty, które najczęściej kupuje z mamą. 

Nazywa  produkty. Opowiada, co chciałyby kupić mamie, gdyby zarabiało 

pieniądze. 



 

* Praca plastyczna „Bukiet dla mamy i taty”. 

 

Wyprawka plastyczna, karta nr 11, klej, kolorowy karton, zielona kredka. 

 

Dziecko: 

- wypycha z karty nacięte kształty, 

- układa koła według instrukcji i tworzy z niech kwiaty,  

- przykleja na kartonie obrazek wazonu, a potem - kwiaty ułożone z kół, 

- dorysowuje kredką łodygi. 
 

* Zabawa popularna Ojciec Wirgiliusz. 

Dziecko naśladuje  ruchy rodzica, a rodzic, ruchy pokazywane przez dziecko. 

Zabawa odbywa się na zmianę.  

Ojciec Wirgilisz uczył dzieci swoje,  

a miał ich wszystkich 123. 

Dziecko i rodzic zatrzymują się i klaszczą: 

Hejże dzieci, hejże ha, 

     róbcie wszystko, to co ja! 

 

* Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Moja 

rodzina. 

Rodzic prezentuje wiersz. Powtarza treść wiersza powtórnie, a dziecko 

powtarza fragment tekstu: ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham ciebie i nasz dom.  

 

    Piękny uśmiech, dobre serce; 

wszystko umie zrobić sama. 

Kocha mnie najbardziej w świecie. 

To jest właśnie moja mama!  

Ta, to, ti, ta, ti, tom! 

Kocham ciebie i nasz dom.  

Zawsze chętnie mi pomagasz, 

kiedy jesteś obok, tato. 

Z Tobą czuję się bezpiecznie. 

    Kocham Ciebie właśnie za to! 

    Ta, to, ti, ta, ti, tom! 

Kocham ciebie i nasz dom.  

Dom to miejsce wyjątkowe. 

Może być na końcu świata! 

Najważniejsza jest rodzina, 

czyli mama, ja i tata!  

Ta, to, ti, ta, ti, tom! 

     Kocham mamę, tatę, dom. 



 

* Ćwiczenia słuchowe Kto mieszka w tym domu? 

Rodzic podaje nazwy członków rodziny, dzieląc je rytmicznie (na sylaby), a 

dziecko podaje pełną nazwę. Następnie dziecko podaje nazwy członków własnej 

rodziny, dzieląc je rytmicznie (na sylaby),  np.: ma-ma, ta-ta, brat, sios-tra, 

dzia-dek, bab-cia, cio-cia, wu-jek. 

 

 


