
PONIEDZIAŁEK 22 CZERWCA 2020 

Temat: Wakacyjna podróż pociągiem. 
 

1. Układanie puzzli – Pociąg. 

Zachęcam do ułożenia puzzli dostępnych pod następującym linkiem: 

https://www.grypuzzle.pl/puzle-intercity-ic-2-niemcy_14027.html. 

 

2. Osłuchanie z piosenką Jedzie pociąg. 

Zachęcam do odsłuchania piosenki Jedzie pociąg: 

https://www.youtube.com/watch?v=ozB2D5h3w0k 

 

- Dokąd chciały jechać dzieci z piosenki? 

- Kto to jest konduktor? 

- Gdzie pracuje konduktor? 

- Czy każdy może jechać pociągiem? 

- Jak trzeba zachowywać się w pociągu? 

 

3. Zabawa Szybki jak… Wolny jak… 

Prezentujemy dziecku obrazki zwierząt i wymawiamy wyraźnie ich nazwy. Dziecko dzieli je 

rytmicznie (na sylaby),  a następnie mówi, do którego koła dopasuje – w zależności               

od sposobu poruszania się zwierzęcia – w zielonym będą umieszczone zwierzęta szybkie,       

a w czerwonym – poruszające się wolno. Następnie dziecko kończy rozpoczęte przez nas 

zdania: Szybki jak…, Wolny jak… uzupełniając je o nazwy wybranych zwierząt.  
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4. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy. 

Demonstrujemy dziecku prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie. 

 

Język przyjechał na wakacje nad morze. Bardzo się zdziwił, gdyż po raz pierwszy w życiu je 

zobaczył (dziecko wysuwa wargi do przodu: oooo). Nie spodziewał się, że jest takie duże 

(dziecko wysuwa język do góry, w stronę nosa, a potem do dołu, w stronę brody) i takie 

szerokie (dziecko przesuwa język od jednego do drugiego kącika ust). Wskoczył do wody       

i przeskakiwał przez fale (dziecko przesuwa język od górnych do dolnych zębów). Zobaczył 

wśród nich pływające rybki (dziecko wysuwa wargi mocno do przodu). Potem rozłożył sobie 

kocyk (dziecko wędruje językiem po podniebieniu od górnych zębów w stronę gardła) i leżał 

nieruchomo (dziecko kładzie język na dole jamy ustnej, czubek i boki języka dotykają 

dolnych zębów). Później poszedł grać w siatkówkę plażową (dziecko odbija czubek języka    

w różnych miejscach od podniebienia).  

 

5. Zabawy ruchowe. 

Zachęcam do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, np.: zabaw z piłką. 

 

6. Praca w książce Zabawy z porami roku. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Zachęcam do wykonania karty pracy ze strony 9 (kubek z pastą i szczotką). 

 

Pozdrawiam, 

Magdalena Mrozek 

 

 

J. ANGIELSKI 

 
Obejrzyj film, powtarzaj nowe słówka za lektorem. Ćwicz wymowę. 

https://www.youtube.com/watch?v=owppK-GHPTU 

 

p. Alla Kaliszewska 
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