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1. „Winda” – zabawa z tatą.
Dz. staje przed tatą, odwrócone do niego plecami, z rekami ugiętymi w łokciach,
przyciśniętymi do tułowia, łopatki ściągnięte. Tata w lekkim przysiadzie trzyma
dziecko za łokcie od tyłu i podnosi do góry, a następnie opuszcza w dół.
2. Wokół mamy i taty – ćwiczenia i zabawy. Rozwijanie słuchu fonematycznego,
doskonalenie wypowiedzi całym zdaniem.
 Układanie zdań o rodzicach – 2 czerwone serduszka/ok.15cm/
Dz. układa zdanie o mamie , tacie lub obojgu rodzicach. R. zapisuje zdania na
czerwonych sercach.
 Liczenie słów w wybranych zdaniach.
R. odczytuje zdania, a dz. Liczy w nich słowa i podaje ich liczbę.
 Mama to mój największy skarb.
 Niech tata żyje sto lat.
 Życzę mamie i tacie, aby byli zdrowi i szczęśliwi.
 Mama, tata kocham was.
 Dzielenie na sylaby lub głoski nazw obrazów przedstawiający prezenty dla
rodziców./ 5-latki dzielą na sylaby, 6-latki na głoski/.

 Zabawa ruchowo-naśladowcza „Jak nasi rodzice”.
Dz. porusza się po pokoju. Na hasło jak mama – naśladuje czynności wykonywane
przez mamę. Na hasło jak tata – czynności wykonywane przez tatę.
 Podawanie rymów do słów: mama, tata.
Mama – rama, gama, tama, dama, lama….
Tata – wata, data, łata , chata , mata……
 Układanie zdrobnień do wyrazów : mama, tata.
Mama – mamusia, mateńka, mamunia, matuś…..
Tata – tatuś, tatusiek, tatunio, tatuńko………….
 Czy znamy imię mamy i taty?
Dz. podaje imiona rodziców dzieli je na sylaby. Dz. 5-letnie określa pierwszą
i ostatnią głoskę w imionach. Dz.6-letnie próbują dokonać analizy słuchowej imion,
jeżeli w domu dysponuje alfabetem literowym układa z liter imiona rodziców,
pamiętając, że rozpoczynają się one wielką literą. Można też porównać ilość liter
zawartych w imionach , wskazać takie same.
 Rebus fonetyczny – „Członkowie rodziny”.

Dz. różnicuje pierwsze głoski w podanych wyrazach; dokonuje ich syntezy i
odgaduje nazwy członków rodziny.
 Maska, arbuz, mydło, antena – mama.
 Torba, autobus, taczka, ananas – tata.
 Buda, rower, antena, teczka – brat.
 Sok, igła, osa, sos, tama, rok, album – siostra.
 Warto posłuchać piosenek o mamie i tacie .
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE.

3. Laurka dla mamy i taty.









Materiały i przybory: kolorowy papier, dziurkacz ozdobny w kształcie koła 2,5 cm
dziurkacz ozdobny serduszko , papierowe serwetki pod filiżankę 11 cm, nożyczki,
klej
Kolorową kartkę papieru formatu A4 przecinamy na pół. Jedną część składamy na
pół- to będzie baza laurki.
Papierową podkładkę pod filiżankę przecinamy na pół.
Dziurkaczem ozdobny w kształcie koła wycinamy 3 środki kwiatków natomiast
serduszkiem wycinamy mnóstwo czerwonych serduszek.
Kółka oklejamy dookoła serduszkami i powstają nam tym sposobem piękne
kwiatuszki.
Z zielonego papieru wycinamy łodyżki i doklejamy do przygotowanych kwiatków.
Możemy dodać kilka paseczków jako liście. Całość przyklejamy w środku,
przeciętej na pół papierowej serwetki. Serwetkę składamy na 3 części i
przyklejamy do laurki.
Jeżeli nie dysponujesz ww materiałami możesz sam/ sama zaprojektować
i wykonać laurkę. Wystarczy kartka i kredki.

