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Dzień dobry! Dzisiaj kolejny dzień będziemy rozmawiać o rodzinie.
1. „Witamy się wybraną częścią ciała” – zabawa integracyjna.
Dzieci i rodzice tańczą do ulubionej muzyki. Na przerwę w muzyce
dziecko i rodzic witają się ze sobą np. rękami, nosami, czubkami
butów, łokciami, policzkami.
2. „Czy znasz swoją mamę, swojego tatę?”- quiz. Odpowiedz na pytania:
- Jaki program telewizyjny ogląda twoja (twój) mama (tata)
najczęściej?
- Jaki jest kolor oczu twojej (twojego) mamy (taty)?
- Jaką potrawę najbardziej lubi twoja (twój) mama (tata)?
- Ulubione zajęcie mojej (mojego) mamy (taty) to...?
- Jakie ciasto twoim zdaniem udaje się mamie najbardziej?
- Co twój tata robi najlepiej?
- Jak mama (tata) odpoczywa?
- W jakiej pracy domowej najczęściej pomagasz mamie (tacie)?
3. Co słychać w domu? – zagadki dźwiękowe, rozpoznawanie przez
dzieci

różnorodnych

czynności

wykonywanych

w

domu,

po

odgłosach, np.: zmywanie naczyń, odkurzanie, gotowanie wody
w czajniku na herbatę, trzepanie dywanu, wbijanie gwoździ, itp.
Mama lub tata tworzy dźwięk, a dziecko zgaduje co to za przedmiot.
Potem następuje zamiana ról.
4. Nazwy i dźwięki sprzętów AGD w kuchni i łazience.
Obejrzyjcie film i sprawdźcie czy znacie nazwy przedmiotów w swoim
domu. Przy każdym z nich zastanówcie się, gdzie on się znajduje w
waszym domu: w kuchni, w łazience, w salonie, …?
https://www.youtube.com/watch?v=tdOfLb9pjSM

5. Mama i dzieci – ćwiczenia ortofoniczne.
Dzieci naśladują rodzica który przedstawia ruchy i odgłosy zwierząt
podczas opowiadania: Ja jestem mamą, a wy moimi dziećmi.
• Jestem mamą żabką, wołam swoje dzieci: kum, kum, kum – dzieci
podskakują i odpowiadają: kum, kum, kum;
• Jestem mamą pszczołą i wołam swoje dzieci: bzzz – dzieci biegają,
machają dłońmi i odpowiadają: bzz;
• Jestem mamą bocianicą i wołam swoje dzieci: kle, kle, kle – dzieci
chodzą z wysoko podniesionymi kolanami i odpowiadają: kle, kle,
• Jestem mamą myszką i wołam swoje dzieci: pi pi pi – dzieci
czworakują i odpowiadają: pi pi pi;
• Jestem mamą dzieci i wołam dzieci: Gdzie jesteście? A wy tu
jesteście! A kuku!
• Po tych słowach dzieci uciekają, rodzic biegnie za nimi, kogo dotknie,
ten odpowiada: a kuku
6. Wykonaj dla mamy i taty serce
z papieru – do wykonania tej pracy
potrzebujesz tylko kolorowe paski
papieru

(trzy

długości),

długą

wykałaczkę – patyczek i mocny klej
lub zszywacz. Powodzenia!
(Rodzice narysują Ci proste linie na
papierze które dasz radę wyciąć sam –
postaraj

się

to

zrobić

dokładnie.

Przykleić paski na patyczku pomogą Ci
rodzice.)

