
                                     „RODZINNY PIKNIK” 

Dzień dobry. Dziś zapraszamy na piknik.   

                    

1. Drogi rodzicu przeczytaj dziecku wierszyk, według którego będzie się 

poruszało: 

Chodzi sobie mały rak (dzieci idą cztery kroki do przodu)  

Raz do przodu, a raz wspak (dzieci robią cztery kroki do tyłu) 

Dokąd idziesz mały raku (dzieci robią cztery kroki do przodu) 

Tam, gdzie domek z tataraku, (dzieci robią cztery kroki do tyłu)  

bo w nim mama, tata, brat (dzieci robią cztery kroki do przodu)  

i ja, bardzo mały rak (dzieci, stojąc w miejscu, pokazują na siebie i kucają)  

Podczas kolejnych powtórzeń wprowadzamy różną liczbę kroków do poruszania się w przód i w tył.  

2. „Gimnastyka buzi i języka” w oparciu o obrazek: mama-logopedia.docx 

3. „Mamusia i tatuś też kiedyś byli mali”. Spróbujcie na fotografiach „mamusi i 

tatusia dzidziusia” odnaleźć podobieństwa z waszym wyglądem. Może macie podobny nosek, 

oczka albo uśmiech? Stańcie razem przez lustrem i zobaczcie jaką jesteście piękną rodziną! 

4. „Czas na piknik”- zabawa na spostrzegawczość 

Rodzic prezentuje dziecku ilustrację, zadaniem dziecka jest opowiedzieć, gdzie wybrała się 

rodzina i jak spędza czas. Następnie wyszukuje poszczególne przedmioty na 

ilustracji. Rodzinny_piknik.pdf 

5.„Hop, na koc!”- zabawa matematyczna 

Wyobraź sobie, że wybierasz się z rodziną na piknik. Przygotuj wszystkie potrzebne 

przedmioty a do tego jakieś „pychotki”. Pamiętaj o tym, aby ilość przedmiotów była 

odpowiednia do ilości osób wybierających się na piknik.  

Przykład: na piknik wybiera się 5 osób, do koszyka muszę włożyć 5 szklanek; itd. 

https://cloud6h.edupage.org/cloud?z%3A0yNQFBVmsVxnQujcGuIXBi3EwtGdqO%2Bsbc2FgbkYU3tNn7320lhvxK4u82iRQcdS
https://cloud2h.edupage.org/cloud?z%3Aj170jdpq5%2FYg0z8zuTbqd%2BP3Sz5j7vugGYdbCtAW7Fs%2FxluqR0w9hZQEd%2BoDPpNS


Jeśli wszystko mamy już przygotowane to czas na piknik, możecie zorganizować go w 

przydomowym ogródku lub w razie niekorzystnej aury w pokoju. 

Pobawcie się wszyscy razem przy ulubionej piosence. 

6. Zabawa  matematyczna                                                                                                                                      

Czy u Was w domu  widzicie figury geometryczne:  koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt. Pokaż 

proszę te figury. Np. drzwi to ? … prostokąt -  brawo.  Przykrywka na garnek to ? … koło. 

Szukajcie dalej, kto znajdzie najwięcej figur geometrycznych w domu? 

 

7. Czyj to dom? 

 

 



 

 

 Zabawa konstrukcyjna „Budujemy domy dla naszych rodzin”. 

 Klocki różnej wielkości i rodzaju. Dzieci budują domy dla swojej rodziny, nazywają 

pomieszczenia w domach, liczą pokoje. 

 

 


