
ŚRODA 29 KWIETNIA 2020 

Temat: Przyroda wokół nas. 
 

Zapraszam do wspólnej zabawy. 

 

1.Gimnastyka buzi i języka Tup w lesie. 
Odczytujemy dziecku treść opowiadania i pokazujemy, w jaki sposób mają wykonywać 

ćwiczenia – opis zawarty jest w nawiasach. 

B. Gawrońska 

Tup w lesie 

Pewnego dnia Tup wybrał się na spacer do lasu. Idąc patrzył w górę i podziwiał błękitne 

niebo (przesuwanie językiem od wałka dziąsłowego* do podniebienia miękkiego), potem łąki  

i pola (przesuwanie czubka języka po wewnętrznych stronach policzków). Gdy doszedł         

do lasu, zaczął liczyć drzewa (liczenie językiem górnych i dolnych zębów). Na polanie 

zobaczył małego jelonka, który skubał trawę (kląskanie). Zobaczył też wiewiórkę,             

która wchodziła na drzewo (wyciąganie języka w kierunku nosa). Gdy zmęczył się 

chodzeniem, położył się na trawie pod drzewem (wysuwanie języka do brody). Zaczęło się 

ściemniać, więc postanowił wrócić do domu. Szedł i rozglądał się raz w jedną, raz w drugą 

stronę (wysuwanie języka raz w prawo raz w lewo). Gdy przechodził obok strumyka, zobaczył 

małego lisa, który pił wodę (szerokim językiem robienie łopatki). Tup był bardzo zadowolony 

ze spaceru (dziecko robi szeroki uśmiech). 

 

* wałek dziąsłowy – wybrzuszenie za górnymi zębami równoległe do linii zębów 

 

2. Filmik edukacyjny Domisie – czysta energia. 
Zachęcam do obejrzenia bajki pt. Domisie. Czysta energia.  

link do bajki: https://vod.tvp.pl/video/domisie,czysta-energia,17326837  

 

3. Zabawa mniej, więcej, tyle samo. 

Do tej zabawy przygotowujemy: dwie szklanki, dzbanek z wodą i szklane pojemniki             

w różnym kształcie. 

Dziecko samodzielnie przelewa wodę z dzbanka do szklanek tak, aby było jej tyle samo         

w każdej szklance. Następnie przelewa wodę ze szklanek do szklanych pojemników                

i obserwuje zmiany.  

Po zakończonych eksperymentach wodę z zabawy wykorzystajmy do podlania kwiatów 

w domu. Pamiętajmy, by mądrze gospodarować wodą i oszczędzać ją. 

 

4. Zabawa ruchowa Powódź.  

Dziecko biega po pokoju. Na hasło Powódź! wspina się na łóżko albo krzesło. Na hasło: 

Koniec powodzi! znowu zaczyna biegać. 

 

5. Karta pracy przedszkolaka Zabawy z porami roku. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Zachęcam do wykonania karty pracy ze strony 10 (obrazek ryby). 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 

 

 

https://vod.tvp.pl/video/domisie,czysta-energia,17326837


RELIGIA 

Temat: Maryja naszą Matką.  

 
Uczymy się z pomocą mamy na pamięć modlitwy „Zdrowaś Maryjo”. 

 

 

ks. Witold Gromadzki 
 


