
PIĄTEK 29 MAJ 

TEMAT DNIA: CZEGO ŻYCZYĆ RODZICOM Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA? 

ĆWICZENIE 1 

 „Mało nas” – zabawa przy piosence  

Zaproście do zabawy rodzeństwo, rodziców, dziadków, im więcej osób tym lepiej. Dzieci siedzą w 

rozsypce. Jedna osoba wstaje i zaczyna śpiewać: Mało nas, mało nas do pieczenia chleba. Tylko 

nam, tylko nam… (wymienia imię jednego uczestnika) tu potrzeba. Wymieniona osoba  

podchodzi do, a następnie maszeruje po obwodzie koła, śpiewając, potem zatrzymuje się i 

wymienia imię innego uczestnika. Zabawa kończy się, gdy wszyscy  uczestnicy znajdą się w kręgu. 

•„Kończenie zdań” – zabawa ze słowem. 

Dzieci siedzą , Rodzic  rozpoczyna kolejne zdania,  dzieci je kończą. W tym tygodniu  

rozmawialiśmy o….  We wtorek był… Przygotowaliśmy… Nauczyliśmy się… Jestem zadowolona, 

jestem zadowolony, bo… Mamie będę życzyć… Tacie będę życzyć… Kocham Rdziców…. 

 „U weterynarza” – zabawa logopedyczna. Usiądźcie na krzesłach naprzeciwko siebie. Rodzic 
czyta opowiadanie i kontroluje wykonywanie przez Was ćwiczeń. 

Miauczy kotek – miau, miau, miau     
Chyba chorą łapkę miał! 
Liże łapkę kociak mały.       
  
Siedzi bardzo osowiały. 
Lecz jest lekarz – weterynarz. 
Pyta: Kotku jak się trzymasz? 
I ogląda łapkę małą – tę ogromnie obolałą. 
Razem z kotkiem jest tu piesek. 
  
  
Ma cieplutki trochę nosek. 
Chyba katar? Aaaa psik!      
Weterynarz spojrzał z bliska. 
Zajrzał też do psiego pyska.         
  
I powiada: Będziesz zdrowy! 
Zrobię zastrzyk i gotowe 
Psina już się lepiej czuje.      
  
  
I wesoło poszczekuje.      

Dziecko powtarza miau, miau, miau. 
  
Dziecko porusza czubkiem języka, od dołu do 
góry, usta ma otwarte, język wysunięty na 
zewnątrz. 
  
  
  
  
Dziecko ma otwarte usta, język wysunięty 
do przodu, oddychają szybko jak pieski. 
  
Dziecko próbuje sięgnąć czubkiem języka do 
nosa. 
Dziecko powtarza Aaaa psik! 3 razy 
  
Dziecko szeroko otwierają usta, wysuwają język 
jak u lekarza i długo mówią: aaaaaa 
  
  
  
Dziecko ma otwarte usta, język wysunięty do 
przodu, oddychają szybko jak pieski. 
  
Dziecko udaje szczekanie psa: hau, hau, hau. 
  

 

 



ĆWICZENIE 2 

  „Co to jest i do kogo należy?” 

Do zabawy przygotowujemy przedmioty, które mogą należeć do taty i / lub do mamy oraz 

pudełko lub skrzynię na zabawki i koc  ( Rodzic wkłada przedmioty do pudełka i zakrywa je kocem 

tak żeby dzieci nie widziały co jest w środku). Prosimy, by dziecko włożyło rękę pod koc, wybrało 

jeden przedmiot i postarało się odgadnąć co to jest.  Kolejne zadanie to  dopasowanie do kogo 

bardziej pasuje ten przedmiot, do taty  czy do mamy. Uwaga, różne przedmioty mogą należeć do 

różnych osób!  Propozycja przedmiotów: skarpeta, gazeta, pasek, kubek, kredka, buty, mydło, 

widelec, lusterko, torebka…….    

 „Bukiecik dla Mamy”i „Mój Tato” Proszę przeczytać wiersze i zadać dzieciom pytania do 
tekstu 
 

„Bukiecik dla Mamy”- W. Ścisłowski 

Dziś dla Ciebie Mamo świeci słońce złote 
Dla Ciebie na oknie usiadł barwny motyl. 
Dziś dla Ciebie Mamo płyną białe chmurki 
A wiatr je układa w świąteczne laurki. 
Dziś dla Ciebie Mamo śpiewa ptak na klonie 
I dla Ciebie kwiaty pachną też w wazonie. 
Dziś Droga Mamo masz twarz uśmiechniętą 
Niechaj przez cały rok trwa Twoje święto! 
 
Pytania do wiersza: 
-Czy wiesz, o Kim jest powyższy wiersz? 
- Czy potrafisz powiedzieć, czyje  Święto było we wtorek? 
-Jakie prezenty opisał autor w tym wierszu? 
-Za, co kochasz swoją Mamusię? Postaraj się odpowiedzieć.   
KOCHAM CIĘ ZA TO, ŻE WE MNIE WIERZYSZ! 
KOCHAM CIE ZA TO, ŻE MNIE ROZUMIESZ I WSPIERASZ! 
KOCHAM CIĘ ZA TO, ŻE JESTEŚ DOBRA I ŻE ŁZY OCIERASZ! 
KOCHAM CIĘ ZA TO, ŻE MOGĘ NA CIEBIE LICZYĆ! 
KOCHAMCIĘ ZA TO, ŻE JESTEŚ I MARTWISZ SIĘ O MNIE! 
KOCHAM CIĘ ZA WSZYSTKIE WSPANIAE DNI! 
ZA WSZYSTKO CIĘ KOCHAM! BĄDŹ ZAWSZE PRZY MNIE! 

 „Mój Tato” B. Forma 
 
Chodzimy z Tatą na długie spacery, 
Mamy wspaniałe dwa górskie rowery. 
Po parku na nich często jeździmy 
I nigdy razem się nie nudzimy. 
Gdy mroźna zima nagle przybywa 
I ciepłym szalem wszystko okrywa,  
Bierzemy narty, a śnieżne szlaki 
Wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki. 
Często chodzimy razem do kina 



Lubimy obaj, gdy dzień się zaczyna. 
Takiego mieć Tatę to wielkie szczęście! 
Dziś życzeń składam Mu jak najwięcej! 
 
Pytania do wiersza: 
-Czy wiesz jak maja na imię Twoi Rodzice: Tatuś i Mamusia? 
-Czy masz zdjęcia Rodziców?- Jeśli nie, to znajdź jakieś ciekawe zdjęcie, które przedstawiają Twoją 
Rodzinkę. Zobacz, przypomnij sobie, kiedy zostało wykonane? Jeśli nie wiesz, zapytaj Rodziców. 
-Czy potrafisz opisać wygląd swojego Taty (jakie ma włosy; oczy; czy jest wysoki?) 
- Kim z zawodu jest Twój Tatuś? Jaką wykonuje pracę? 
-Co lubisz robić ze swoim Tatą? 
-Jakie hobby ma Twój Tatuś? Co lubi robić? 
- Za, co kochasz swojego Tatusia? Postaraj się odpowiedzieć.  
 

Poniżej podam kilka propozycji, które przeczyta Mamusia. Ty natomiast, postaraj się je wypowiedzieć 
jeszcze raz głośno do  swoich Rodziców : 
 

KOCHAM WASZA TO, ŻE WE MNIE WIERZYCIE! 
KOCHAM WAS ZA TO, ŻE MNIE ROZUMIECIE I WSPIERACIE! 
KOCHAM WAS ZA TO, ŻE JESTEŚCIE DOBRZY I ŻE ŁZY OCIERACIE! 
KOCHAM WAS ZA TO, ŻE MOGĘ NA WAS LICZYĆ! 
KOCHAM WAS ZA TO, ŻE JESTEŚ CIE I MARTWICIE SIĘ O MNIE! 
KOCHAM WAS ZA WSZYSTKIE WSPANIAE DNI! 
ZA WSZYSTKO WAS KOCHAM! BĄDŹCIE ZAWSZE PRZY MNIE! 
 

ĆWICZENIE 3 

 Muzyczne wyciszenie- Każdy znajdzie coś dla siebie. Postarajcie się wygospodarować  trochę 

wspólnego czasu, po południu na tarasie, lub na kocu na trawie wsłuchajcie się w odgłosy 

przyrody. Jeżeli pogoda na to nie pozwoli oto kilka propozycji: 

- https://www.youtube.com/watch?v=vY6wBDCBtzU 

- https://www.youtube.com/watch?v=0F3ybu_7ZBI 

- https://www.youtube.com/watch?v=3_iZNMsUqDw 

- https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs 

- https://www.youtube.com/watch?v=kYflQ-Si26Q 

- https://www.youtube.com/watch?v=fsAH9uMwcac 
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