
 

TEMAT TYGODNIA: ŚWIĘTO MAMY I TATY 

 
                                               PIĄTEK 29.05.2020 r. 

TEMAT DNIA: PRACA MOICH RODZICÓW 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 

 dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów reguluje oddech  

 tworzy zakończenia rymowanki  

 wymienia nazwy zawodów  

 opowiada o pracy swoich rodziców  

 wypowiada się na temat swojego wymarzonego zawodu  

 wykonuje pracę plastyczną 

 odgaduje zagadki ruchowe 

 szanuje emocje i wybory innych  

 bierze udział w zabawach ruchowych 

 

 

 Ćwiczenia w rozwijanie słuchu fonematycznego- „Co tak dźwięczy?”. 

Rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów na podstawie barwy wydawanego przez nie dźwięku. 

Rodzic przygotowuje kilka przedmiotów codziennego użytku (np. kubeczek porcelanowy, 

plastykowy, szklankę, garnek, deskę do krojenia, itp. oraz drewnianą pałeczkę (łyżkę), a następnie 

stuka kolejno w ustawione przed dzieckiem przedmioty. Po zasłonięciu dziecku oczu (odwróceniu 

się tyłem), dorosły tworzy, zaczynając od krótkich, układy rytmiczne (np. kubek, garnek, kubek; 

deska, deska, szklanka; szklanka, garnek, szklanka garnek, deska, itp.). Zadaniem dziecka jest 

wymienienie we właściwej kolejności nazw przedmiotów, w które stukał dorosły lub samodzielne 

odtworzenie układu. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ćwiczenie oddechowe „Gra w węża” 

Zabawa ta jest prosta, wesoła i przede wszystkim skuteczna. Jest jedną z ulubionych zabaw dzieci. 

Dziecko siada na krześle z wyprostowanymi plecami. 

Ręce kładzie na brzuchu i koncentruje się na poleceniach, które od nas usłyszy. 

Teraz przez 4 sekundy wciąga powietrze nosem tak, aby czuły, że rośnie mu brzuch. 

Następnie jego zadaniem jest powolne wypuszczanie powietrza przez zaciśnięte zęby, tak by 

uzyskało jak najdłuższe syczenie węża. 

 

 
 

 

 Ćwiczenia poranne –ostatni dzień powtarzamy ten sam zestaw ćwiczeń   

 Dopasuj puzzle do poszczególnych zawodów 

 
 



 

 „Praca moich rodziców” – rozmowa na temat pracy rodziców 

          Wierszyki o zawodach https://www.youtube.com/watch?v=U5yUDJqejyU  

 „Kim będę w przyszłości – praca plastyczna malowanie farbami rysunku 

 Zabawa grupowa „Zgadnij, kto to- Zawody” – przypomnienie nazw zawodów 

          Rodzic przedstawia obrazki z zawodami, losuje jeden z nich i opisuje zawód, nie używając  jego 

nazwy np. To jest taka osoba, która opiekuje się ogrodem. Dziecko odpowiada: Ogrodnik. 

Teraz ono wybiera obrazek i go opisuje np. To jest taka osoba, która naprawia samochody. 

Rodzic odpowiada: Mechanik. Itd. 

 

     
 

       

https://www.youtube.com/watch?v=U5yUDJqejyU


 

     
 

 „Zagadki o zawodach”- link poniżej 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hjDKoBQYr7U  

 

 Zabawa ruchowa „Jedziemy na przejażdżkę” 

Rodzic z dzieckiem wyobrażają sobie, że jadą na wycieczkę rowerem. Wyciągacie ręce na 

wysokości brzucha (naśladują trzymanie kierownicy) i poruszacie się w rytm rymowanki, mówionej 

przez rodzica: 

Szybko się ubierzmy, 

Do parku wybierzmy,  

Więc razem jedziemy, 

Niedługo będziemy. 

Teraz się skupiamy,  

Bo górka przed nami. 

Nareszcie już z górki, 

Z górki na pazurki! 

Następnie dziecko kładzie się na plecach i wykonuje rowerki nogami w tempie zgodnym z treścią 

rymowanki (rodzic ponowie ją recytuje).  

 Układanie puzzli  

Wspólnie ułóżcie puzzle o dowolnej tematyce, następnie niech dziecko ułoży samodzielnie te same 

lub inne puzzle. 

 Zabawa oddechowa „Burza w wodzie” 

Do zabawy potrzebna będzie szklanka lub miska woda i słomka do napoi. Dziecko ostrożnie wlewa 

wodę do naczynia, zanurza w nim słomkę i dmucha równomiernie tak długo, jak potrafi. 

Odpoczynek, teraz krótki wydech i ponownie robi „burzę w wodzie”. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hjDKoBQYr7U


 

 Połącz poszczególne rekwizyty y z wybranym zawodem 

 

 
 

Miłego dnia  oraz weekendu 
Pozdrawiamy 

EDYTA MILCZARSKA I JUSTYNA BAJKO 
 
 

 

 



 


