
 

 

 

PIĄTEK 22.05.2020r. – BLOK TEMATYCZNY: ŚWIĘTO MAMY I TATY 

TEMAT DNIA: „PRACA MOICH RODZICÓW” (mowa i myślenie + 

plastycne/konstrukcyjne) 

 
Cele szczegółowe zajęć – dzięki dzisiejszym zajęciom dziecko: 

 reguluje oddech  

 dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów 

 tworzy zakończenia rymowanki 

 wymienia nazwy zawodów  

 opowiada o pracy swoich rodziców  

 wypowiada się na temat swojego wymarzonego zawodu  

 wykonuje pracę plastyczną 

 szanuje emocje i wybory innych 

 bierze udział w zabawach ruchowych 
 

Witam serdecznie wszystkich rodziców i moje kochane „Frezje”.  

Na dzisiejszy dzień proponuję następujące zabawy: 
 Ćwiczenie oddechowe „Baloniki” – do ćwiczenia potrzebujemy balon i słomkę. Zadaniem 

dziecka jest nadmuchanie balonika a następnie dmuchnie w słomkę i przesuwanie w ten 

sposób balonika po całej podłodze. 

 

 Ćwiczenia w rozwijanie słuchu fonematycznego 

 uzupełnianie wyrazów sylabą, podajemy pierwszą sylabę, np. „ko”, a dziecko dodaje - 

„ło” (koło); 

 wymyślanie rymujących się wyrazów, np. czytanie-pisanie; 

 

 Ćwiczenia poranne – ten sam zestaw przez cały tydzień 

 

 Zabawa naśladowcza przy muzyce. Wycinamy poniższe karty. Wkładamy je do 

woreczka/pudełka lub układamy na stoliku, tak aby nie było widać co jest na karcie. 

Włączamy dowolny podkład muzyczny. Na przerwę w muzyce dziecko wybiera dowolną 

kartę i wykonuje polecenie której się na niej znajduje. 

 

 
 



 

 

 „Praca moich rodziców” – rozmowa wypowiedzi dzieci. Zadaniem dziecka jest rozmowa z 

rodzicem na temat jego pracy. Proszę dopytać dziecko czy wie gdzie pracuje mama? gdzie 

pracuje tata? Na czym polega ta praca? Czy jego zdaniem jest to trudna praca? W jakim 

zawodzie chciałoby pracować w przyszłości? 

 

  Rysowanie kredką drewnianą „moja rodzina” – zadaniem dziecka jest narysowanie rodziny, 

w miarę możliwości proszę aby dzieci podpisały postacie na rysunku (mama, tata, itp.) 

 

 Ćwiczenie słownikowe „Zakręcone zawody” – przypomnienie nazw zawodów. Na środku 

układamy spiner, na którym wcześniej należy zaznaczyć jedno ramię innym kolorem. 

Kręcimy na zmianę i podajemy nazwę wylosowanego zawodu oraz określamy czym zajmuje 

się dana osoba 

                

 

 Układanie puzzli – układamy ulubione puzzle wspólnie z dzieckiem. 

 

 Zabawa oddechowa „Burza w wodzie” – potrzebujemy szklankę z wodą i słomkę do 

napojów. Zadaniem dziecka jest dmuchanie w słomkę: 
 delikatnie tak aby w szklance powstała tylko lekka fala, 

 mocniej tak aby w szklance zaczęła się burza 

 najmocniej, tak aby w szklance powstał prawdziwy sztorm ;) 

 

 

Pozdrawiam i życzę miłego weekendu  

Agnieszka Żemajduk 

 

 


