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                                                                                                           Kwiaty dla mamy i taty 

Zabawa na powitanie 

 Kto, tak jak ja... 
 

 Dziecko stoi prosto i macha do Rodzica, twierdząco odpowiada 
 na zadane pytania: 

 

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 dydaktyczna 

 Zakupy z mamą 
 

 Potrzebujemy: 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. 

 

Zabawa popularna 

Ojciec Wirgiliusz 

 

 Dziecko naśladuje ruchy Rodzica na środku pokoju. 
 

Dziecko chodzi w kółko i śpiewa: 
 

Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, 
a miał ich wszystkich 123. 

 

Dziecko zatrzymuje się i klaszcze: 
 

Hejże dzieci, hejże ha, 
                                                   róbcie wszystko, to co ja! 
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Prezentacja prawidłowej  

artykulacja głoski t 
 
 Potrzebujemy: lusterko. 

 
Rodzic: objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski t. 

Prezentuje głoskę t przy szeroko otwartej jamie ustnej,  
tak aby dziecko widziało pracę języka.  

Dziecko powtarza za Rodzicem głoskę t, kontrolując w lusterku pracę języka. 
Następnie powtarzają sylaby: ta, to, te, tu, ty. 

 
Wskazówka: Głoska t jest głoską przedniojęzykowo-zębową, powstaje przez 
uniesieniu czubka języka za górne zęby, gdzie następuje zwarcie go z 
podniebieniem i lekkie opuszczenie w dół. Jeśli Rodzic zauważy, że dziecko 
wsuwa język między zęby w czasie artykulacji głoski t, należy skierować je do 
logopedy. 
 

                             Ćwiczenia ortofoniczne 

na podstawie wiersza B. Szelągowskiej                

Moja rodzina 

 

 Rodzic prezentuje wiersz. Powtarza treść wiersza powtórnie, a dzieci 
powtarzają fragment tekstu: ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham ciebie i nasz 
dom. 
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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), a pozostałe osoby 
odgadują, o kogo chodzi, np.: ma-ma, ta-ta, brat, sios-tra, dzia-dek, 

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

 

Zabawa ruchowa  

Mamo, mamo, ile kroków do domu? 

Skakanki. 
 

 Rodzic wyznacza start i metę za pomocą skakanek. 
Dziecko staje na starcie, a Rodzic na mecie. 

Dziecko wspólnie zadaje pytanie: 
Mamo, mamo, ile kroków do domu? 

I odmierza tyle kroków, ile zaproponuje Rodzic , 
gdy dojdzie do mety i ono potem pełni rolę rodzica. 

 
 

Nauka III zwrotki piosenki 

 Mama i tato 
 

 Dziecko słucha nagrania trzeciej zwrotki piosenki, powtarza za 
Rodzicem kilka razy. Następnie dziecko z rodzicem łączy się w pary 

i inscenizują ruchem treść III zwrotki. Na pierwszych dwóch wersach 
podają sobie ręce i obracają się w koło, na kolejnych dwóch  

–  dziecko wykonuje ukłon w geście zaproszenia. 
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Propozycja zajęć plastycznych: 
1) Pokoloruj obrazek kwiatka, zgodnie ze wzorem. 
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