
WTOREK 31 MARCA 2020 

Temat: Ptasie trele. 
 

Dzień dobry! Czy słyszycie, jak za oknem ptaki pięknie śpiewają? Przyroda budzi się    

do życia. Dziś poukładamy sobie wiosenne chodniczki i poćwiczymy język, by ładnie 

mówić. Zapraszam do wspólnej zabawy. 

 

1. Zabawa ruchowa Przylot bocianów. 

Dziecko biega i macha rozłożonymi ramionami, udając lecącego bociana. Na hasło: Gniazdo 

– zatrzymuje się, składając ręce blisko ciała i staje na jednej nodze (druga może być ugięta     

w kolanie), naśladuje klekot bociana. 

 

2. Układanie chodniczka w kolorach kojarzących się z wiosną. 

Układamy z kolorowych patyczków/klocków wzory do powtórzenia przez dziecko. Głośno 

nazywamy, liczymy i układamy patyczki/klocki w danym kolorze, np.: 

- po dwa żółte: 

 
źródło zdjęcia: archiwum własne  

 

- po trzy niebieskie: 

 
źródło zdjęcia: archiwum własne 

 

 



- po cztery zielone: 

 
źródło zdjęcia: archiwum własne 

 

Dziecko samodzielnie układa barwne chodniczki wg naszego wzoru. 

 

3. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy – język, wargi i żuchwę. 

Czytamy tekst i pokazujemy odpowiednie ruchy (w nawiasach są wskazówki, co trzeba robić) 

- dziecko powtarza za nami. 

Wiosna 

Nadeszła wiosna. Za oknem słychać było śpiew ptaków (naśladujemy odgłosy ptaków np.: 

ćwir-ćwir, kle-kle, tirli-tirli, fiu- fiu, fi-fi). Języczek wybrał się  do lasu na poszukiwanie oznak 

wiosny. Jechał na koniu (kląskamy, uderzając szerokim językiem o podniebienie). Na łące 

zobaczył bociany (wymawiamy kle-kle). Zatrzymał się na leśnej polanie (wymawiamy prr). 

Zsiadł z konia, rozejrzał się wokoło (oblizujemy wargi ruchem okrężnym). Świeciło słońce, 

wiał delikatny wiatr (wykonujemy krótki wdech nosem, chwilę zatrzymujemy powietrze           

– bezdech – i długo wypuszczamy ustami). Było ciepło i przyjemnie (uśmiechamy się 

rozchylając wargi). Na skraju polany zakwitły wiosenne kwiaty zawilce i sasanki. Pachniało 

wiosną (oddychamy głęboko, wdychając powietrze nosem, wydychając ustami) języczek 

pochylił się i powąchał kwiaty (wdychamy powietrze nosem, wydychamy ustami) i kichnął 

(kichamy, wymawiając apsik). W tym momencie zauważył przeciskającego się przez zarośla 

zaspanego jeża (ziewamy). Zrobiło się późno. Języczek wsiadł na konia  i pogalopował          

do domu (kląskamy). 

 
4. Praca w karcie pracy przedszkolaka Zabawy z porami roku. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Chętne dzieci zapraszam do wykonania ćwiczenia ze strony 11 (obrazek dinozaura).   

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam serdecznie. 

Magdalena Mrozek 

 
 


