
PIĄTEK 12 CZERWCA 2020 

Temat: Wakacyjne podróże. 
 

1. Ćwiczenia relaksacyjne Plaża 

Dziecko leży wygodnie w wybranym miejscu w pokoju z zamkniętymi oczami. Prosimy, by 

wyobraziło sobie to, co opowiadamy: „leżysz na plaży, świeci słońce i jest tobie bardzo 

przyjemnie. Słychać szum morza. Słońce ogrzewa twoje nogi, ręce, brzuch, twarz, włosy, 

ciepły wiatr muska twoją twarz, włosy, ręce, nogi i brzuch. Jesteś spokojna/y i oddychasz 

spokojnie: wciągasz powietrze nosem, wypuszczasz ustami. Jest tobie bardzo miło.”  

Dziecko powoli otwiera oczy, porusza lekko rękami, nogami, delikatnie unosi się i powoli 

siada. 

 

2. Ćwiczenia grafomotoryczne Fale. 

Do tej zabawy potrzebujemy: kartkę A4, kredki. 

Dziecko kreśli fale morskie: najpierw w powietrzu (prawą ręką, lewą ręką i obiema rękami),  

a potem po kolei rysuje je na kartce papieru. Naśladuje przy tym szum morskich fal na głosce 

sz. 

 

3. Zestaw zabaw ruchowych. 

Zachęcam do wspólnej zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=XdZ5R0Ixmlg. 

 

4. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy. 

Demonstrujemy dziecku prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie. 

 

Język wyruszył na wakacje. Wsiadł do samochodu i mocno kręcił kierownicą (dzieci rysują 

koła językiem, po górnej i po dolnej wardze). Zaczął padać deszcz, więc włączył wycieraczki 

(dzieci poruszają językiem od jednego do drugiego kącika ust). Kiedy wyszło słońce, wysiadł   

z samochodu i przesiadł się do balonu, którym poleciał wysoko do góry (dzieci przesuwają 

język za górne zęby po wałku dziąsłowym). Ponieważ wiał dość silny wiatr, balon raz unosił 

się wysoko do góry, a raz opadał na ziemię (dzieci poruszają językiem, na zmianę, raz           

do górnych, a raz do dolnych zębów). Język z zaciekawieniem przyglądał się, jak pięknie       

po niebie płynęły białe chmury (dzieci przesuwają język po podniebieniu, od zębów w stronę 

gardła). Postanowił wylądować na ziemi i zwiedzić najbliższą okolicę na rowerze (dzieci 

rysują językiem koła między zębami a wargami), ale kiedy jechał, często musiał dzwonić 

dzwonkiem (dzieci mówią: dzyń, dzyń). Z radosnym uśmiechem na twarzy wrócił do swojego 

domu (dzieci szeroko rozciągają wargi).  

 

5. Praca w karcie pracy. 

3-latki 

karta pracy cz. 2, s. 20 

4-latki 

karta pracy cz. 2, s. 59 

Dziecko: 

- nazywa obrazki; 

- mówi, które nie pasują do pozostałych i je 

skreślają; 

- uzasadniają swój wybór. 

Dziecko: 

- nazywa obrazki; 

- mówi, które nie pasują do pozostałych i je 

skreślają; 

- uzasadniają swój wybór. 

 

 

Pozdrawiam, 

Magdalena Mrozek 

https://www.youtube.com/watch?v=XdZ5R0Ixmlg

