
Drogie Żółwiki! Drodzy Rodzice!  

Propozycje aktywności na 20.05.2020 r.  

 

1.Ćwiczenia artykulacyjne „Minki dla rodziców”.  Zachęcamy do wykonania wspólnie z 

dzieckiem  różnych min w zależności od nastroju, np. wesołej –  szeroki uśmiech; smutnej –  

podkówka z warg; obrażonej –  wargi nadęte; zdenerwowanej – wargi wąskie, zaciśnięte. 

Wzmacnianie mięśni narządów mowy. 

2. Zabawa „Świąteczne ciasto”- rozwijanie wrażliwości dotykowej Dziecko siedzi na dywanie 

w siadzie skrzyżnym, przed sobą ma niewielką poduszkę lub jeśli posiada woreczek 

gimnastyczny, który ugniata, jakby wyrabiało ciasto. Stara się wykonywać rytmiczne ruchy 

zgodnie z rytmem wystukiwanym przez rodzica.   

 3.Zabawa „Dokończ zdanie: Moja mama jest…”.  Dorosły zapisuje wszystkie wypowiedzi 

dziecka. Po zakończonej zabawie rodzic odczytuje to co zapisał.  Budzenie zainteresowania 

pisaniem i czytaniem.   

4. Ćwiczenie percepcji wzrokowej „Mama ukryła…”. Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic  

pokazuje mu tacę z przedmiotami codziennego użytku (talerz, łyżka, kubek, widelec itp.) i 

prosi, aby dokładnie się im przyjrzało. Przykrywa tacę materiałem i chowa jeden z 

przedmiotów. Następnie zdejmuje materiał i prosi dziecko o odgadnięcie, czego brakuje. 

Ćwiczenie spostrzegawczości.   

Zabawa „ Znam już te kolory” 

Proponujemy wspólne obejrzenie - https://www.youtube.com/watch?v=vf8cJ762jAM 

Prosimy o przygotowanie kolorowych pasków papieru takich jakie maja państwo aktualnie w 

domu. Następnie proponujemy wysypanie ich na podłogę i poproszenie dziecka aby wybrało 

te, których nazwy zna.  Dziecko nazywa kolory pasków, które dla siebie wybrało.  

3. Zabawa ruchowa „Gdzie jest ten kolor?”. Rodzic włącza ulubioną piosenkę dziecka i 

zachęca aby tańczyło w jej rytmie. Na przerwę w piosence rodzic mówi np. żółty  i dziecko 

szuka w mieszkaniu przedmiotów w tym kolorze.  

5. Zabawa „Prawa – lewa”. Dziecko ma przed sobą swoje kolorowe paski i wykonuje 

polecenia rodzica np.: Weź do prawej ręki pasek czerwony. Weź do lewej ręki pasek zielony. 

Weź do jednej i do drugiej ręki pasek w tym samym kolorze. Na koniec zabawy rodzic prosi 

dziecko, aby zgromadziło na środku dywanu wszystkie paski i mówi Połącz w pary paski w 

tych samych kolorach. A teraz ułóż z nich na dywanie jeden wspólny długi chodniczek. 

 6. A teraz proponujemy zabawę  plastyczną „Kolorowy świat” dla osób, które posiadają w 

domu dużą kartkę oraz klej. Proponujemy aby dziecko ułożyło na kartce kompozycji z 

pasków według własnego pomysłu i przykleiło jej do kartki A3 (dziecko powinno 

wykorzystać wszystkie zgromadzone przez siebie paski). 

https://www.youtube.com/watch?v=vf8cJ762jAM


 

Aby utrwalić kolory proponujemy obejrzenie  filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU 

 

Miłej zabawy !    Wychowawczynie 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU

