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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 28.05.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Kwiaty dla mamy i taty 
 

Cele ogólne: 

 poznawanie zawodów rodziców, 

 rozwijanie wyobraźni plastycznej, 

 poznawanie prawidłowej artykulacji głoski t. 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 wymienia zawody swoich rodziców, 

 wykonuje laurkę dla mamy i taty, 

 prawidłowo układa artykulatory przy głosce t. 

 

 Zabawa na powitanie Kto, tak jak ja... 

Dziecko macha do Rodzica, jeśli 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. 

 

 Nauka II zwrotki piosenki Mama i tato 

Link do nagrania: https://youtu.be/Mdf3rFNbkss; instrumenty alternatywne. 

Rodzic daje dziecku instrumenty alternatywne, np. grzechotki z butelek  

z grochem, garnki i łyżki, pokrywki. Dziecko powtarza kolejne wersy drugiej 

zwrotki za Rodzicem, następnie przy powtórzeniach dołącza grę na instrumentach 

alternatywnych. 

Na wycieczkę tato 

zabierze mnie dzisiaj. 

Jedzie z nami mama 

i siostra Marysia. 

Ref: Razem z rodzicami chcę poznawać świat 

i nie ważne wcale, że mam mało lat. 

 

 Zabawa kierowana: Poranek z mamą. 

Stolik, kubeczki, talerzyki, czajniczek, plastikowe owoce i warzywa. 

https://youtu.be/Mdf3rFNbkss
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Rodzic zaprasza  dziecko do zabawy w kąciku lalek. Dziecko odgrywa rolę mamy 

i przygotowuje śniadanie dla swoich dzieci: herbatę, kanapki, płatki z mlekiem, 

serwuje owoce lub warzywa. 

 Rozmowa na temat: Co robi moja mama? 

Obrazki kobiet wykonujących różne zawody. 

Rodzic rozmawia o pracy, jaką wykonuje on sam. Nazywają czynności, jakie 

wykonują panie 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 zarabiał pieniądze. 

 Praca plastyczna – Bukiet dla mamy i taty (Żabki) 

Wyprawka plastyczna, karta nr 11, klej, kolorowy karton, zieloną kredkę. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=23 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf 

 

Dziecko: 

 wypycha z karty nacięte kształty, 

 układa koła według instrukcji i tworzy z nich kwiaty, 

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

 dorysowuje kredką łodygi. 

 

 Praca plastyczna – Bukiet dla mamy i taty (Pszczółki) 

Wyprawka plastyczna, karta nr 12, klej, kolorowy karton, zielony papier 

kolorowy, kredki, nożyczki. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=47 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-wyp.pdf 

Dziecko: 

 wyjmuje z karty nacięte kształty, 

 przykleja obrazek wazonu, może go udekorować na kartonie, 

 zagina koła według instrukcji i układa z nich kwiaty nad wazonem, 

 dorysowuje łodygi. 

 

 Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, 

żuchwę. 

Prezentacja prawidłowej artykulacja głoski t. 

Lusterka. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=23
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=47
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-wyp.pdf
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Rodzic 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 powtarza sylaby: ta, to, te, tu, ty. 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 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 

rodziny, dzieląc je rytmicznie (na sylaby), a rodzic odgaduje, o kogo chodzi, np.: 

ma-ma, ta-ta, brat, sios-tra, dzia-dek, bab-cia, cio-cia, wu-jek. 

 Karta pracy, cz. 2, nr 49.(Pszczółki) 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=50 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf 

Dziecko: 

 obrysowuje kształty prezentów, 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=50
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
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 koloruje wybrany prezent, 

 dzieli rytmicznie (na sylaby) nazwy prezentów, 

 koloruje serca według wzoru. 

 

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

I odmierzają tyle kroków, ile zaproponuje Rodzic… 

 Nauka III zwrotki piosenki Mama i tato  

Link do nagrania: https://youtu.be/Mdf3rFNbkss 

 

1. Wyruszamy z mamą na wielką wyprawę, 

 będzie czasu wiele na wspólną zabawę. 

Ref: Razem z rodzicami 

chcę poznawać świat 

i nie ważne wcale, 

że mam mało lat. 

2. Na wycieczkę tato zabierze mnie dzisiaj. 

 Jedzie z nami mama i siostra Marysia. 

Ref: Razem z rodzicami…. 

3. Czuję się bezpiecznie zawsze z rodzicami, 

jeśli chcesz, zapraszam, zostań dzisiaj z nami. 

Ref: Razem z rodzicami… 

 

 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci 

https://youtu.be/Mdf3rFNbkss

