
SZANOWNI RODZICE 

KOCHANE DZIECI 

W czasie, w którym nie możemy się spotkać w przedszkolu, pragnę przesłać 

Państwu zadania z obszaru zajęć terapeutycznych. Mam nadzieję, że pomogą Wam 

one usprawnić oraz udoskonalić umiejętności Waszych dzieci, a także sprawią Wam 

dużo przyjemności.  

 

Zapraszam do wykonania ćwiczeń w dniach 29.03 – 09.04. 

 

1.„To właśnie ja” — swobodne wypowiedzi dziecka na temat własnych cech i 

zainteresowań. Rodzicu zapytaj swoje dziecko: Co lubi? Czego nie lubi? Jakie są jego 

zainteresowania?  Jaki chciałby być? Daj mu czas….i słuchaj.  Opowiedz mu o sobie. 

 

 

 

2. „ Moje imię — mój znak”. Zadanie: Zaprezentuj siebie wypowiadając swoje imię, 

dodaj dowolny ruch ciałem. Ćwiczenie wykonuje zarówno rodzic jak i dziecko.  

3.Zadanie: przedstaw siebie. Zrób swoją wizytówkę (narysuj siebie). Wykonuje 

rodzic i dziecko. Pokaż ją i powiedz kilka słów o sobie. 

• Czy to dobrze, czy źle, że jesteśmy różni? 

• Jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy byli tacy sami?  

Pogadanka. 

 



 

 

4. Rysowanie swoich uczuć. Zadanie: jak się teraz czujesz. Na kartce spróbuj 

narysować swoją minę. 

Uwaga. W przypadku minek smutnych lub złych warto zapytać dyskretnie o powód. 

5. „Moi bliscy” — praca plastyczna. Rozmowa z dzieckiem na temat rodziny. Zadanie: 

wykonaj pracę plastyczną zatytułowaną „Ja i moi bliscy”. Po wykonaniu opowiedz w 

kilku słowach, co przedstawia twoje dzieło. 

6. „Zagraj ze mną” -  wspólna gra np. w chińczyka. Miłej zabawy   

 

 



7. Śpiew „Jestem jedyny – jestem niepowtarzalny, jestem wyjątkowy”. 

Śpiewanie wymyślając swoją melodię do słów: „jestem jedyny...”. Brawa po każdym 

wystąpieniu dziecka. 

8. Zabawa „Krzesło pozytywnych wzmocnień”. 

W jednym miejscu w domu stawiamy magiczne krzesło. Na tym krześle zasiądzie 

osoba, którą pozostali domownicy będą wzmacniać pozytywnie np.: lubię się z tobą 

bawić, podoba mi się twoja bluzka, masz ładne włosy. Potem dziecko wypowiada co 

czuło. 

9. Rundka „Uzupełnij zdania ” – Rodzic podaje początek zdania, a dziecko kończy 

je zgodnie ze swoimi doświadczeniami: „Boję się, że…”, Smucę się, gdy…”, Złości 

mnie, że…”, „Cieszę się, gdy…). 

 

 

 

 

Z pozdrowieniami Małgorzata Mielcarek  

 

 

Do szybkiego ZOBACZENIA ! 

 

 


