
16 kwietnia (czwartek) 

Witam Wszystkich bardzo serdecznie :) 

• Zabawa z zastosowaniem rymowanki Leciała osa. 

Dzieci powtarzają rymowankę za Rodzicem 

Leciała osa do psiego nosa, pies śpi.

Leciała mucha do psiego ucha, pies śpi. 

Leciała sroka do psiego oka, pies śpi. 

Przyleciał kruk, dziobem w bok stuk, pies hauu! 

W przedszkolu dzieci byłyby ustawione w kółeczko. Jedno z nich (piesek) spałby

w środku koła. Na koniec rymowanki pies goni dzieci. Złapane dziecko przyjmuje

rolę  śpiącego  psa.  Ale  można  tę  zabawę  wykonać  we  dwoje  -  można  podczas

mówienia  poszczególnych  wersów  smyrać  się  nawzajem  po  noskach,  uchu,  po

boczkach,  jak  również  próbować  złapać  uciekającego  malucha  jeśli  znajdzie  się

w domu odrobina przestrzeni (gwarantuję, że może być przy takiej zabawie wiele

radości).

• Zabawa dydaktyczna „W ulu”.

Do zabawy potrzebne będą cztery lub pięć uli z kropkami od 1 do 4 (dzieci młodsze)

lub 5 (dzieci starsze) i pszczoły (można po prostu powycinać żółte koła w czarne

paski) . Zadaniem dziecka jest ułożenie przy ulu tyle kół (pszczół), ile znajduje się

kropek na ulu. Dzieci liczą głośno, ile jest pszczół. 



•  Zabawy  ruchowe  (pamiętajmy,  że  wszelkie  działania  dzieci  warto  przeplatać

zabawami  ruchowymi).  Codziennie  stosujemy  takie  zestawy  w  przedszkolu.  Oto

kilka propozycji na ten tydzień:

- Zabawa ruchowa „Kury do kurnika”.

Niech Rodzice wyznaczą miejsce do zabawy – kurnik. Dzieci naśladują odgłos kur

(ko, ko) i ich chód, poruszając rączkami jak skrzydłami. Na hasło: Kury do kurnika,

kury chowają się do kurnika. ;)

• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – „Zabawa kogutów”.

 Szarfa  dla  każdego  (rodzica  i  dziecka)  –  można  wykorzystać  np.  apaszkę.

Dobieramy się w pary, szarfy mocujemy z tyłu, za paskiem lub za koszulką, jako



ogon.  Podskakując  obunóż,  koguty  usiłują  wyrwać  drugiemu  kogutowi  kolorowe

piórko z ogona – szarfę. 

-  Zabawa ruchowo-naśladowcza „Naśladujemy zwierzęta”.

 Potrzebne będą dowolny instrument muzyczny oraz obrazki zwierząt hodowlanych.

Dzieci  poruszają  się  w  rytmie  wygrywanym  przez  rodzica  na  wybranym

instrumencie. Podczas przerwy w grze  rodzic pokazuje obrazek zwierzęcia, a dzieci

je naśladują (sposób poruszania się i odgłosy, jakie wydaje). 

• Rozwiązywanie zagadek. 

 Po kąpieli błotnej świnki do niego wchodzą 

i wcale się nie martwią, że w nim nabrudzą. (chlewik) 

Każdy kojarzy ją z korytem. 

To zwierzę urocze, spokojne i skryte, 

różowe gdy czyste, a gdy spojrzysz na nie, 

powita cię zawsze uprzejmym chrumkaniem. (świnka) 



 •  Zabawa muzyczno-ruchowa „Rolnik  sam w dolinie”  (melodia  popularna  –  do

obejrzenia i wspólnego zaśpiewania: 

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4  

Można zaangażować do zabawy całą Rodzinkę i maskotki :)

Jeżeli ktoś z Państwa posiada drukarkę można wydrukować taką oto kolorowankę

(można  pobrać  tę  i  inne  kolorowanki  ze  zwierzątkami  na  stronie:

https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/zwierzeta-na-wsi-5-kolorowanek-do-druku-aa-Qoha-

HgDY-89xL.html )

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4
https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/zwierzeta-na-wsi-5-kolorowanek-do-druku-aa-Qoha-HgDY-89xL.html
https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/zwierzeta-na-wsi-5-kolorowanek-do-druku-aa-Qoha-HgDY-89xL.html


 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę 

-  Prezentowanie  prawidłowej  artykulacji  głoski  g.  Do  ćwiczeń  potrzebne  będzie

dzieciom  lusterko.  Należy  objaśnić  i  pokazać  prawidłową  artykulację  głoski  g.

Drodzy Rodzice, zwróćcie uwagę, aby przy głosce g nie wybrzmiewała dodatkowo

głoska y. Dzieci powtarzają za Rodzicem króciutko głoskę g, kontrolując w lusterku

pracę języka. Głoska g jest głoską tylnojęzykową, powstaje przez uniesienie i zwarcie

tylnej części języka do podniebienia miękkiego.

 •  Ćwiczenia  ortofoniczne  na  podstawie  wiersza  B.  Szelągowskiej  „Marsz  dla

wiosny.”

Rodzic prezentuje wiersz i pyta dzieci: 



- Jakie zwierzęta chciały przywitać wiosnę?

- W jaki sposób to robiły?

Powtarza  wiersz, a dzieci za nim fragment: Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką

zna? 

Idzie gąska po podwórku. 

Za nią gąski – jak po sznurku. 

Idą zgodnie i gęgają, 

za swą mamą powtarzają. 

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką zna?

 Mama gąska zagęgała, 

bo przywitać wiosnę chciała. 

Małe gąski też gęgały, 

wiosnę także witać chciały. 

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką zna?

Nagle kogut ścieżką wąską 

przybiegł za ostatnią gąską. 

Gęgać nie potrafi wcale, 

za to pieje doskonale! 

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką zna?

Nawet kotka, choć ciut głucha, 

też muzyków chce posłuchać. 

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką zna?

• Można zastosować zabawę ruchową inspirowaną tekstem wiersza. Dzieci ustawiają

się  w rzędzie,  jedno za  drugim,  idą  gęsiego za  Rodzicem,  który  recytuje  wiersz,

zatrzymuje się, a dzieci powtarzają sylaby: gę, gę, gę, ga, ga, ga! 



• Ćwiczenia oddechowe Gęsi puch.

Drodzy Rodzice, a może znajdzie się w domu poducha, która wypchana jest piórami?

Jeśli  tak,   pokażcie  je  dzieciom.  Dzieci  kładą  puch  na  wierzchu  dłoni,  wciągają

powietrze  nosem,  wypuszczają  ustami  –  starają  się  jak  najdłużej  utrzymać  gęsie

piórko w powietrzu. 

• Zabawa z wykorzystaniem zmysłu dotyku „Czarodziejskie pudełko”.

 Jeśli  dzieci mają w domach figurki zwierząt żyjących na wsi,  niech je dokładnie

obejrzą, dotkną, podadzą nazwy. Następnie rodzic niech umieści je w czarodziejskim

pudełku.  Zadanie  dzieci  polega  na  rozpoznaniu  zwierzęcia  za  pomocą  dotyku,

podaniu jego nazwy i naśladowaniu odgłosu, jaki ono wydaje.

Pozdrawiam cieplutko

Ciocia Monika

P.S. Nie wiem jak Wy, ale ja tęsknię za wspólnymi zabawami :)




