
WTOREK 5 MAJA 2020 

Temat: Jesteśmy uprzejmi wobec innych. 
 

Dziś porozmawiamy o dobrym zachowaniu. Zapraszam do wspólnej zabawy. 

 

1. Odgrywanie scenek dramowych. 

Pokazujemy dziecku obrazki przedstawiające różne zachowania. Opisujemy je razem              

z dzieckiem. Wybieramy te, które próbujemy przedstawić razem z dzieckiem. Pytamy, czy 

zachowanie osób na obrazku było dobre czy złe. Prosimy, by dziecko uzasadniło swoją 

wypowiedź. 

 

 
Dzieci kłócą się o zabawkę. 

 

 
Dzieci bawią się razem. 



 
Dzieci biją się. 

 

 
Dzieci bawią się zabawkami. 

 

 

2. Słuchanie piosenki pt. Piosenka bardzo kulturalna. 

Zachęcam do wysłuchania piosenki: 

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

 

- Kiedy używamy słów: proszę, dziękuję, przepraszam? 

- Dlaczego nazywamy je magicznymi? 

 

 

 

 

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


3. Ćwiczenia słuchowe Co słychać wokół nas? 

Prosimy, by dziecko przez chwilę było bardzo cicho i słuchało odgłosów wokół. Jeśli ich nie 

ma (lub są niewyraźne), możemy sami je stworzyć, np.: postukać w stół. Następnie dziecko 

opowiada, co słyszało. 

 

4. Zabawy badawcze. 

Zachęcam do obejrzenia filmików prezentujących różne eksperymenty z żywiołami: wodą, 

ogniem i powietrzem: 

https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ. 

Może któryś z eksperymentów wypróbujecie razem z Rodzicami w domu?  

  

5. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy – język wargi żuchwę. 

Demonstrujemy dziecku prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie. 

 

W mieście stoi sygnalizator świetlny – gdy świeci zielone światło: dziecko unosi język           

do góry, gdy świeci czerwone światło – język umieszczają za dolnymi zębami. 

Samochody – dziecko naśladuje jazdę samochodem: czubek języka przesuwa po podniebieniu 

od zębów w stronę gardła, kilkakrotnie powtarzając ten ruch. 

Wieżowiec – w wieżowcu winda kursuje raz w górę, raz w dół. Dziecko wykonuje ruch 

językiem, unosząc go raz w stronę nosa, a raz w stronę brody. 

Przedszkolaki – w przedszkolu pani wita się rano z dziećmi. Dziecko dotyka czubkiem języka 

do każdego zęba na górze i każdego zęba na dole. 

Konik – dziecko naśladuje stukot kopyt konia: odbija język od podniebienia, jednocześnie 

rozciągając, a następnie ściągając wargi w dziobek (inaczej: kląskają). 

Krowa – dziecko naśladuje ruch żucia, pokazując, jak krowa na łące je trawę. 

Traktor jeździ w koło po polu – dziecko unosi czubek języka na górną wargę i wykonuje 

koliste ruchy po górnej i po dolnej wardze.  

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 

 

 

J. ANGIELSKI 

Temat: Rainbow colours song. 
 

Obejrzyj film Rainbow colors jeszcze raz. Ćwicz wymowę. Narysuj swoje ulubione zabawki, 

nazwij kolory: 

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

 

p. Alla Kaliszewska 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ
https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg

