
DRODZY RODZICE  

Proponowane przez nas zajęcia i zabawy wykonujemy z dzieckiem na zasadzie dobrowolności. 

 

GRUPA UNIJNA TRZYLATKI –TYGRYSKI 

 

Dzień 21.05.2020r. (czwartek) 

Temat tygodnia: Święto rodziców 

Temat dnia: Kwiaty dla mamy i taty- dzień 4. 

Głównym celem jest kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie oraz poznawanie różnych 

zawodów. 

 

1. Zabawa na powitanie -Kto, tak jak ja... Dziecko macha do rodzica, jeśli twierdząco odpowiada 

na zadane pytania: Kto, tak jak ja – kocha swoją mamę…, lubi pomagać swojej mamie…, lubi bawić 

się ze swoją mamą…, lubi się do niej przytulać…, lubi pomagać mamie przy robieniu zakupów? Itp. 

Te same pytania lub jeszcze inne zadajemy dziecku na temat taty. 

 

2. Utrwalanie piosenki ,,Mama i tato” 

 

3. Zabawa kierowana w kąciku lalek -Poranek z mamą. (Wyposażenie kącika lalek: stolik, 

kubeczki, talerzyki, czajniczek, plastikowe owoce i warzywa) .Rodzic zaprasza dziecko do zabawy w 

kąciku lalek. Dziecko odgrywają rolę mamy i przygotowuje śniadanie dla swoich dzieci (dziecka) 

herbatę, kanapki, płatki z mlekiem, serwują owoce lub warzywa. 

 

4. Zabawa dydaktyczna- Zakupy z mamą. Opakowania po produktach (spożywczych, chemicznych, 

pudełka po butach, opakowania po sprzęcie gospodarstwa domowego, kosmetykach) reklamówki, 

dziecięcy koszyk sklepowy. Dziecko wybiera do koszyka produkty, które najczęściej kupuje z mamą. 

Nazywa produkty. Opowiada, co chciałoby kupić mamie, gdyby zarabiało pieniądze.  

 

5. Bukiet dla mamy i taty -Wyprawka plastyczna, karta nr 11, (klej, kolorowy karton, zielona 

kredka) 

 

6. Zabawa popularna Ojciec Wirgiliusz. Dziecko naśladuje pewne ruchy- czynności- mówiąc słowa: 

 

Ojciec Wirgilisz uczył dzieci swoje,  

a miał ich wszystkich 123. Hejże dzieci, hejże ha,  

róbcie wszystko, to co ja! 

(uczestnicy zabawy powtarzają ruchy-czynności- wykonywane i pokazywane przez dziecko) 

 

7. Zabawy swobodne w kącikach zabawek.  

 

8. Ćwiczenia słuchowe - Kto mieszka w tym domu?  

 

Rodzic podaje nazwy członków rodziny, dzieląc je rytmicznie (na sylaby), a dziecko podaje pełną 

nazwę. np.: rodzic- ma-ma, dziecko- mama, itd. ta-ta, tata, brat, sios-tra, dzia-dek, bab-cia, cio-cia, 

wu-jek.    

 

9.Zabawy na świeżym powietrzu  
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