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Witajcie!
Aktualnie realizujemy temat ŚWIĘTO RODZICÓW
a proponowane do tego tematu zabawy i inne aktywności mają na celu wzmacnianie więzi
uczuciowej z rodzicami, nazywanie i rozpoznawanie emocji i poszerzanie wiadomości na
temat upodobań, zainteresowań i zawodów wykonywanych przez rodziców.
Zazwyczaj przygotowujemy upominki - niespodzianki samodzielnie wykonane przez dzieci
dla rodziców i program artystyczny .
W tym roku będzie inaczej, nie będzie niestety wielkiego
Święta Rodziny w naszym przedszkolu.
Ale właśnie w tym szczególnym czasie możemy jeszcze bardziej poczuć i doświadczyć jak
wielka jest moc RODZINY.
Najlepsze życzenia dla wszystkich RODZICÓW!!
Zapraszam do wspólnej zabawy.
Przed nami spotkanie zatytułowane
PORTRET RODZINY

1. Rozgrzewka językowa - ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język,
wargi, żuchwę.
Przed ćwiczeniami proszę zaopatrzyć dziecko w lusterko.
Za każdym razem demonstrujemy prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je
kilkakrotnie.
Powitanie – dzieci dotykają czubkiem języka każdego zęba osobno. Unoszą język raz za
górnymi, raz za dolnymi zębami.
Pyszny obiad – dzieci oblizują językiem wargę górną i dolną, jak po zjedzeniu pysznego,
rodzinnego obiadu.
Spacer – przy szeroko otwartej jamie ustnej, język idzie na spacer w stronę nosa i w stronę
brody.
Rodzinna zabawa – dzieci naśladują dmuchanie baloników: wciągają powietrze nosem i
wypuszczają ustami.
Karuzela – dzieci naśladują ruch językiem w koło, od wewnętrznej strony jamy ustnej. Język
porusza się raz w jedną, raz w drugą stronę, zataczając duże koła.
Całusy – dzieci wypychają wargi do przodu i naśladują wysyłanie pocałunków mamie i tacie.
Drzwi – dzieci pokazują, jak zamykają się i otwierają drzwi do domu – rozwierając i zwierając
wargi wyciągnięte do przodu.

2. Zwierzęta też mają swoje rodziny. Popatrz na portret kociej rodziny poniżej. Nazwij
członków kociej rodziny.
Ramkę z fotografią kociej rodziny można pokolorować lub wykleić kolorową włóczką i
krepiną.
Przygotuj: wydrukowaną kartę pracy ze zdjęciem kociej rodziny w ramce (do dekoracji),
włóczkę, bibułę, klej.
•Udekoruj ramkę fotografii – przyklej paski z włóczki i kulki z bibuły.

3. Lalki i misie też mają swoje rodziny. Proponuję lepienie tortu z plasteliny.
Plastelina, podkładka.
Dziecko rozgrzewa plastelinę w dłoniach i lepi z niej okrągłe placuszki, układając jeden na
drugim jako warstwy tortu. Przygotowują przyjęcie dla rodziców w kąciku lalek.
Dodatkowe aktywności:

Spróbuj narysować na kartce portret własnej rodziny. Możesz zwiesić go na lodówce lub w
innym miejscu na pewno sprawi to przyjemność twojej mamie i tacie…

ŻYCZĘ PRZYJEMNEJ ZABAWY!
P.S. Chętnych zapraszam do kontaktu mailowego, możecie się podzielić twórczością
naszych małych artystów…
malgosiatb@gmail.com
Do następnego spotkania..

