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Propozycje zabaw słownych w oparciu o wiersz B. Szelągowskiej "Rodzina" - 
proponowany termin realizacji 26.05.2020r.- wtorek

1. Zabawa  " Dziewuszka"

(1) Tu paluszek, tu paluszek,
(2) tu pośrodku jest mój brzuszek.
(3) Tu jest rączka, tutaj druga,
(4) a tu oczko do mnie mruga.
(5) Tu jest buźka i ząbeczki,
(6) tu wpadają cukiereczki.
(7) Tu jest nóżka i tu nóżka,
(8) a tu cała jest dziewuszka (chłopaczek).

* (1) dziecko samodzielnie lub razem z rodzicem, pokazuje palec wskazujący jednej, a potem 
drugiej ręki, (2) wskazuje palcami na brzuch (3) podnosi jedną, a potem drugą dłoń, (4) 
wskazuje oko, (5) wskazuje usta i zęby, (6) pokazuje gestem wkładanie do ust cukierków, (7) 
podnosi jedną, a potem drugą nogę, (8) gestem zakreśla krąg wokół ciała i na prośbę 
dorosłego - kłania się.

2. Zagadki:

* Kto jest zatroskany, kiedy chorujemy
lub kiedy złe stopnie do domu niesiemy?
Wspierają nas radą, pomogą w kłopotach
i tak jak teraz, zawsze będą kochać?............................( rodzice )

* Kto nas kocha tak jak nikt
i ochrania całym sercem?
I do kogo można przyjść
z każdym smutkiem jak najprędzej?..........................( mama )

* Oto niezwykle łatwa zagadka.
Kim jest dla Ciebie syn Twojego dziadka?...................( tata )

3. Słuchanie wiersza "Moja rodzina"

Piękny uśmiech, dobre serce,
wszystko umie zrobić sama.
Kocha mnie najbardziej w świecie.
To jest właśnie moja mama!

Ta, to, ti, ta, ti, tom!
Kocham ciebie i nasz dom.

Zawsze chętnie mi pomagasz,
kiedy jesteś obok tato.
Z Tobą czuję się bezpiecznie.
Kocham Ciebie właśnie za to!



Ta, to, ti, ta. ti tom!
Kocham ciebie i nasz dom.

Dom to miejsce wyjątkowe.
Może być na końcu świata!
Najważniejsza jest rodzina,
czyli mama, ja i tata.

* rodzic mówi wiersz powtórnie, a dziecko powtarza fragment tekstu - ta, to, ti, ta, ti, tom! 
Kocham ciebie i mój dom.

4. Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat swojej rodziny :

* jakie osoby (kto) stanowią naszą rodzinę, co robią poszczególni członkowie rodziny, jak 
lubimy spędzać czas,

* można sobie powspominać, miłe wspólne przeżycia np. z wspólnego wyjazdu, spaceru itp.  
- proszę zwrócić uwagę, aby dziecko wypowiadało się pełnymi zdaniami.

5.Zabawa " Jaka jest moja mama?" - dziecko klaszcze w ręce i mówi TAK jeżeli to, co rodzic 
mówi pasuje do jego MAMY – np.:

* ma niebieskie oczy
* czyta książki
* jeździ na rowerze
* ma długie włosy
* piecze ciasta
* nosi okulary
* ma ciemne włosy
* prowadzi samochód
* kocha mnie

6. Zabawa " Jaki jest mój tata?" - jak wyżej.

* nosi okulary
* jeździ na rowerze
* ma brązowe oczy
* ma wąsy
* długo przebywa w pracy
*gra w piłkę
* lubi jeść ciasto
* czyta bajki na dobranoc

7. Na zakończenie rodzic mocno przytula dziecko i mówi jak bardzo je kocha. (punkt 

najważniejszy i obowiązkowy )


