
WTOREK 19 MAJA 2020 

Temat: Owady z majowej łąki. 
 

1. Ćwiczenia słuchowe Skąd ten dźwięk? 

Prosimy, by dziecko zamknęło oczy. Następnie ustawiamy się w różnych miejscach pokoju      

i wydajemy dźwięki (np.: szum, syczenie). Zadaniem dziecka jest wskazanie miejsca,              

z którego pochodzi dźwięk. 

 

2. Wysłuchanie piosenki Bąki z łąki. 

Zachęcam do wysłuchania piosenki pt. Bąki z łąki:  

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

 

Jakie owady występowały w piosence? 

Ponownie odtwarzamy piosenkę dziecku i prosimy, by podczas słuchania naśladowały lot  

różnych owadów. 

 

3. Zabawa językowa Polne rośliny. 

Oglądamy wraz z dzieckiem obraz i zdjęcie łąki. 
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https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak


Prosimy, by dziecko opisało, co widzi na prezentowanych zdjęciach. A następnie pokazujemy 

zdjęcia kwiatów i nazywamy je. Dziecko nazywa kolory poszczególnych kwiatów. 

 

 
mniszek lekarski 

 

 
chaber 

 

 
maki 

 



Podajemy jeszcze raz nazwy kwiatów, a dziecko dzieli je rytmicznie (na sylaby). 

 

4. Praca w karcie pracy. 

3-latki 

 

4-latki 

karta pracy cz. 2, s. 46 

Przygotowujemy tackę z kaszą manną. 

Dziecko rysuje na niej kwiaty. 

Dziecko: 

- mówi, co robią na łące poszczególni 

członkowie rodziny (na pdst. obrazka); 

- nazywa przedmioty, mówi o ich 

przeznaczeniu, dzieli ich nazwy na sylaby. 

 

5. Zabawy przy piosence Hyc, tup, klap. 

Zachęcam do zabawy przy piosence. Podskakujcie, tupcie i klaszczcie razem z bohaterami 

piosenki. link: https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc 

 

6. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy. 

Prezentujemy dziecku prawidłowy sposób wykonania ćwiczeń, wykonujemy je kilkakrotnie. 

 
Bocian i żaba – dziecko naśladuje dziób bociana, ściągając wargi mocno do przodu, otwiera 

je i zamyka, a następnie rozciąga szeroko wargi jak żaba, która jest zadowolona, że schowała 

się przed bocianem. 

• Biedronka ma dużo kropek – dziecko rysuje czubkiem języka kropki na podniebieniu, przy 

szeroko otwartych ustach, unosząc język do góry. 

• Kret – tak jak kret wychodzi ze swego podziemnego domku, tak dziecko unosi język             

do góry, w stronę nosa, a potem znów chowa za górnymi zębami.  

• Pszczoła – dziecko naśladuje bzyczenie pszczoły: bzzz, bzzz, bzzz.  

• Motyl – jak motyl porusza skrzydłami, tak dziecko porusza naprzemiennie językiem            

od jednego do drugiego kącika ust.  

• Konik polny – tak jak konik polny skacze w górę i w dół, tak dziecko otwiera szeroko usta      

i językiem skacze za górne zęby i za dolne zęby. W tym ćwiczeniu język nie wychodzi przed 

zęby.  

 

Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 
 

 

 

J. ANGIELSKI 

Temat: Toys. 
 

Obejrzyj filmik jeszcze raz.Policz swoje zabawki, wymień kolory. Narysuj ulubioną zabawkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG8 

 

p. Alla Kaliszewska 
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