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1. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.
Przybory: Lusterko
Rodzic demonstruje 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. Osłuchanie z piosenką „Choć mam rączki małe”
https://www.youtube.com/watch?v=0FqM2MdOOs0
„Choć mam rączki małe
i niewiele zrobię,
pomogę mamusi,
niech odpocznie sobie.
Zamiotę izdebkę
umyję garnuszki,
niech się tu nie schodzą
łakomczuszki – muszki.

I braciszka uśpię
w białek kolebusi.
Chociaż w tym pomogę
kochanej mamusi.”
3. Improwizacja ruchowa do piosenki
„Choć mam rączki małe – dzieci unoszą do góry rączki i nimi machają,
i niewiele zrobię, - wyciągają rączki przed siebie i pokazują otwarte dłonie,
pomogę mamusi, - rączki pod boczki, dzieci delikatnie się kołyszą
niech odpocznie sobie.
Zamiotę izdebkę – naśladują zamiatanie,
umyję garnuszki, - naśladują mycie naczyń,
niech się tu nie schodzą – machają palcem wskazującym,
łakomczuszki – muszki.

I braciszka uśpię – naśladują usypianie dziecka,
w białek kolebusi.
Chociaż w tym pomogę – rączki pod boczki, lekko się kołysząc
kochanej mamusi.”
4. Za co kocham moją mamę...- swobodne wypowiedzi dzieci
Rodzic prosi, aby dzieci dokończyły zdania (przykłady):
Kocham moją mam, za...
Lubię z moją mamą...
Pomagam mamie w...
Robię dla mamy...

5.

Bukiet dla mamy – praca plastyczna
Przygotuj: kartę pracy (kolorowe koła, obrazek wazonu), klej, kolorowy karton, zieloną
kredkę.
• Wytnij z karty nacięte kształty.
• Układaj koła według instrukcji, tworząc z nich kwiaty.
• Przyklej na kartonie obrazek wazonu, a potem – kwiaty ułożone z kół.
• Dorysuj kredką łodyżki.
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