
Krąg tematyczny: Dla ukochanej mamy. 

Scenariusz zajęć: Ręce mojej mamy. 

Data: 19.05.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do mamy 

– wdrażanie do obdarowywania własnoręcznie wykonanymi prezentami 

– rozwijanie umiejętności wokalnych 

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się   

– uwrażliwianie zmysłu smaku, węchu i dotyku   

– pobudzenie aktywności oraz ekspresji twórczej 

– wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach ruchowych 

 

 

 

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

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Rozpoczęcie: „Powitanie” – wypowiadanie imion na różne sposoby: głośno, cicho, 

śpiewająco, szybko, wolno 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. Zajęcia główne: „Moje ręce”– zabawa doskonaląca zmysł dotyku. 

Dziecko siedzi na dywanie z zamkniętymi oczami. W tle słychać spokojną, relaksacyjną muzykę. 

Rodzic ściszonym głosem prosi, by dziecko złożyło ręce jedna na drugą, poczuło miękką i 

delikatną skórę, delikatnie pomasowało palce, najpierw jednej, potem drugiej ręki, nadgarstki 

oraz przedramiona. Prosi, by przez chwilę pocierało dłonią o dłoń, najpierw wolno, potem trochę 

szybciej, aż poczują ciepło, które powstaje. Na zakończenie prosi, by otworzyło oczy i dokładnie 

przyjrzało się swoim dłoniom. Dziecko dzieli się swoimi spostrzeżeniami, opowiada,  co widzi 

(paznokcie, drobne skaleczenia, linie, bruzdy) i co czuło w trakcie zabawy (ciepło, miękką i 

gładką skórę). 

Środki dydaktyczne: Utwór do pobrania w pliku. 

 

4. „Co robimy rękami?” – rozmowa kierowana, burza mózgów; wskazywanie i naśladowanie 

czynności, które dzieci i dorośli wykonują rękami; zwrócenie uwagi na gesty pocieszania 

oraz okazywania miłości (głaskanie, przytulanie, obejmowanie); próba odpowiedzi na 



pytanie: co możemy zrobić rękami dla swojej mamy? – przygotowanie prezentu w formie 

bonu oferującego pomoc w pracy domowej lub innego drobnego czynu. 

Środki dydaktyczne: małe kolorowe karteczki, mazaki. 

 

5. Utrwalenie piosenki „Mam serduszko”. 

Środki dydaktyczne: piosenka dostępna w pliku z dnia 18.05.2020r. 

 

6. Zajęcia plastyczne „Nasze dłonie” – odciskanie dłoni w masie solnej. 

Rodzic wspólnie z dzieckiem przygotowuje masę solną, dziecko dokładnie ją ugniata. Następnie 

delikatnie ją rozwałkowuje, tak, żeby uzyskać gruby placek. Potem rodzic delikatnie oprósza 

mąką dłonie (by nie przykleiły się do masy) i dziecko odciska swoje ręce. Wokół odcisków 

wycina odpowiedni kształt, np. koło za pomocą miski lub garnka. Do masy można dodać 

barwniki spożywcze, by uzyskać różne kolory, albo pomalować odciski farbami po dokładnym 

wyschnięciu masy. 

Środki dydaktyczne: mąka, sól, miska, garnek, wałek, barwniki spożywcze lub farby, pędzelki. 


