
ŚWIĘTO RODZICÓW 

 

„To wszystko dla Was rodzice…” 

 

1. Zabawa wokalna- śpiewanie piosenki „Mama i tato” (przewodnik, cz. 4, s. 95) 

Tekst piosenki, nagranie piosenki „Mama i tato”, odtwarzacz CD. 

Dziecko stoi, trzymając ręce splecione z tyłu. Śpiewa piosenkę, a na jej zakończenie, kłania 

się. 

 

1. Wyruszamy z mamą  

 na wielką wyprawę,   

będzie czasu wiele   

na wspólną zabawę.  

 

Ref: Razem z rodzicami   

chcę poznawać świat   

i nie ważne wcale,   

że mam mało lat. 

 

2. Na wycieczkę tato   

zabierze mnie dzisiaj.   

Jedzie z nami mama   

 i siostra Marysia.  

 

Ref: Razem z rodzicami….  

 

3. Czuję się bezpiecznie   

zawsze z rodzicami,   

jeśli chcesz, zapraszam,   

zostań dzisiaj z nami.  

 

Ref: Razem z rodzicami… 



2. Zabawa językowa. 

Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.  

Lusterko dla dziecka i rodzica. 

 

Rodzic przed lustrem demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je 

kilkakrotnie.  

• Powitanie – dziecko dotyka czubkiem języka każdego zęba osobno. Unosi język raz za 

górnymi, raz za dolnymi zębami.    

• Pyszny obiad – dziecko oblizuje 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 – dziecko naśladuje dmuchanie baloników: wciąga powietrze nosem i 

wypuszcza ustami.  

• Karuzela – dziecko naśladuje ruch językiem w koło,  od wewnętrznej strony jamy ustnej. 

Język porusza się raz w jedną, raz w drugą stronę, zataczając duże koła.  

• Całusy – dziecko wypycha wargi do przodu i naśladuje wysyłanie pocałunków mamie i 

tacie.  

• Drzwi – dziecko pokazuje, jak zamykają się i otwierają drzwi do domu – rozwierając i 

zwierając wargi wyciągnięte do przodu.   

 

3. Zabawa ruchowa- „Spacer z rodziną”. 

Dziecko stoi i pokazuje ruchem historyjkę opowiadaną przez osobę dorosłą: 

 

Jest piękna pogoda, idziemy całą rodziną do parku.                                                maszeruje w miejscu, 

Na ścieżce błyszczy kałuża, po wiosennym deszczu,                                    przeskakuje z nogi na nogę, 

przy alei stoi parkowa ławeczka.                                                                                 wykonuje przysiad, 

Idąc dalej, spotykamy skaczącą po drzewach wiewiórkę.                         podskakuje tak jak wiewiórka, 

Przysiadamy na kolejnej ławce                                                                                   wykonuje przysiad,  

i nie możemy się zdecydować, czy odpocząć, czy iść dalej.                        wykonuje kolejne przysiady, 

Idziemy jednak dalej.                                                                                               maszeruje w miejscu, 

Wśród gałęzi drzew śpiewa ptak.                                                               rozgląda się z ręką przy czole, 

Wracamy do domu i odpoczywamy.                                        dziecko siada lub kładzie się na dywanie. 

 

 

 



4. Zabawa orientacyjno- porządkowa- „Wiosenny spacer z rodzicami”. 

Dowolny utwór muzyczny, odtwarzacz CD. 

Osoba dorosła puszcza muzykę oznaczającą ładną pogodę: Słonko świeci! – w czasie której 

dziecko, chodzi, biega, podskakuje. Na wyciszenie muzyki i zawołanie: „Deszcz pada!” – 

dziecko biegnie na wyznaczone miejsce, które chroni przed zmoknięciem. Dla urozmaicenia 

zabawy dziecko może rytmicznym klaskaniem naśladować spadające krople: kap, kap, kap. 


