
ZAJĘCIA 25,26.05  

 

WITAM SERDECZNIE I ZAPRASZAM DO PRACY. 

TEMAT ZAJĘĆ: To wszystko dla was, rodzice... 

 

 

• Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Jesteśmy razem!  

 

Zakwitły maki w ogrodzie.  

Mamie je podaruję. 

 A siostra zrobi laurkę -  

sama ją namaluje.  

Ja tacie umyję samochód 

 i zrobię to razem z bratem. 

 Sam raczej bym nie dał rady  

- obydwaj kochamy tatę!  

Każdy zna takie słowo,  

ważne dla córki, dla syna. 

 Oznacza miłość, wspólnotę…  

Jakie to słowo? RODZINA! 

 

• Rozmowa na podstawie wiersza.  

− Co dziecko podaruje mamie?  

− Co dzieci zrobią dla taty?  

− Co to jest rodzina?  

− Co można zrobić miłego dla swojej rodziny (samemu, z rodzeństwem)? 

 

Karty pracy, cz. 2, nr 50–51 

Dzieci: 

 − oglądają obrazki i mówią, co robią osoby na nich przedstawione,  



− naklejają pod obrazkami przedmioty potrzebne do wykonania danej czynności,  

− rysują po śladach rysunku falbanki,  

− nazywają przedmioty i mówią, do czego są potrzebne 

 

• Kończenie zdań – wypowiedzi dzieci na temat rodziny. Rodzic prosi, aby dzieci dokończyły 

zdania (przykłady): 

 − Lubię moją rodzinę, bo...  

− Z moją rodziną najbardziej lubię...  

− Moja rodzina to. 

• Spacer w pobliżu domu – wybieranie najlepszego miejsca na rodzinny wypoczynek. 

 Rodzic  prosi, aby dzieci uważnie rozglądały się wokół miejsc, które mijają.  

Czy któreś z nich nadaje się na rodzinny wypoczynek? Jeśli nie, to jak powinno wyglądać 

takie miejsce? 

• Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

Lusterko dla każdego dziecka. Rodzic demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, 

powtarzając je kilkakrotnie. 

 Język wyruszył na wakacje. Wsiadł do samochodu i mocno kręcił kierownicą (dzieci rysują 

koła językiem, po górnej i po dolnej wardze). Zaczął padać deszcz, więc włączył 

wycieraczki (dzieci poruszają językiem od jednego do drugiego kącika ust). Kiedy wyszło 

słońce, wysiadł z samochodu i przesiadł się do balonu, którym poleciał wysoko do góry 

(dzieci przesuwają język za górne zęby po wałku dziąsłowym). Ponieważ wiał dość silny 

wiatr, balon raz unosił się wysoko do góry, a raz opadał na ziemię (dzieci poruszają 

językiem, na zmianę, raz do górnych, a raz do dolnych zębów). Język z zaciekawieniem 

przyglądał się, jak pięknie po niebie płynęły białe chmury (dzieci przesuwają język po 

podniebieniu, od zębów w stronę gardła). Postanowił wylądować na ziemi i zwiedzić 

najbliższą okolicę na rowerze (dzieci rysują językiem koła między zębami a wargami), ale 

kiedy jechał, często musiał dzwonić dzwonkiem (dzieci mówią: dzyń, dzyń). Z radosnym 

uśmiechem na twarzy wrócił do swojego domu (dzieci szeroko rozciągają wargi). 

 



KOCHANE DZIECIAKI BARDZO PROSZĘ ABYŚCIE WYKONAŁY PRACĘ 

PLASTYCZNĄ NA TEMAT „MOJA MAMA I MÓJ TATA” DOWOLNĄ TECHNIKĄ.   

MOŻECIE SKORZYSTAĆ Z POMOCY STARSZEGO RODZEŃSTWA      . PROSZĘ O 

PRZESŁANIE PRAC NA MÓJ ADRES MAILOWY ABYM MOGŁA JE ZAMIEŚCIC NA 

STRONIE NASZEGO PRZEDSZKOLA. BUZIAKI! 


