
Krąg tematyczny: Dla ukochanej mamy. 

Scenariusz zajęć: Niespodzianka dla mojej mamy. 

Data: 22.05.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do mamy 

– kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną 

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się   

– usprawnianie narządów mowy 

– wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach ruchowych 

 

 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Rozpoczęcie: „Powitanie w parach” – zabawa integracyjna; witanie się w parach różnymi 

częściami ciała: paluszkami, stopami, łokciami, głowami itp. 

 

2. „Pomagam mojej mamie” – zabawa usprawniająca aparat artykulacyjny. 

Rodzic opowiada historyjkę i demonstruje opisane w niej ćwiczenia. Dziecko je powtarza.  

 

Języczek – Podróżniczek pomaga mamusi piec ciasto. Języczek ubija pianę (odbijamy czubek 

języka za górnymi zębami, przy szeroko otwartych ustach). Mama ugniata ciasto (opieramy 

czubek języka za dolnymi zębami i mlaskamy środkiem języka, nie ruszając brodą), potem je 

wałkuje (przeciskamy język przez zbliżone zęby). Języczek i mama wspólnie układają na nim 

jabłka (dotykami językiem każdego zęba na dole) i wkładają do piekarnika (wysuwamy i 

chowamy płaski język, przy szeroko otwartych ustach). Ciasto było pyszne (oblizujemy czubkiem 

języka górną i dolną wargę). 

 
Maria Bryła, Aneta Muszyńska Źródło: M. Bryła, A. Muszyńska, „Wędrówka Języczka – Podróżniczka w świat mowy. Scenariusze grupowych zajęć logopedycznych 

dla dzieci dwu- i trzyletnich”, wyd. Harmonia, Poznań 2013, s. 111 

 

3.  „Zgadnij, co to jest?” – rozmowa kierowana, burza mózgów; próba odpowiedzi na 

pytanie: Co to jest Dzień Matki?; zapisywanie przez rodzica zabawnych, ale też mądrych 

odpowiedzi dziecka. 

 

4.  „Bukiecik dla Mamy” – utrwalenie wiersza. 

 

Bukiecik dla Mamy 

To jest bukiecik dla mamy – malutki. 

Żeby odpędzić smutki, 

Żeby jej kwitł w zimie i w lecie, 

Nawet wówczas, gdy śniegiem miecie. 

Jeden kwiatek – to uśmiech, 

Drugi – to miłe słowa, 

Trzeci – to pomoc dla mamy, 

Gdy sprzątamy lub naczynia zmywamy. 

 



Roman Pisarski Źródło: R. Pisarski, „Bukiecik dla mamy” [w:] A. Ożyńska-Zborowska „Antologia literatury dla najmłodszych”, Krajowa Agencja Wydawnicza, 

Warszawa 2002, s. 69 

 

5. „Bajki mojej mamy” – zabawa słuchowo-ruchowa. 

Rodzic czyta wybraną bajkę, co pewien czas wtrącając polecenia, np.: podrap się w nos, pokaż 

ucho, połóż się. Rodzic stara się wprowadzać dziecko w błąd, zmieniając ton i rytm swojego 

głosu. Prowadzący chwali dziecko, które wykazuje się dużą uwagą. 


