
Propozycja zajęd i zabaw z dziedmi z grupy II na dzieo 28.04 

Witam Was ciepło i serdecznie 

• Posłuchaj  piosenki „Grzeczne słówka” 

1. Dziękuję, przepraszam i proszę, 

Trzy słówka za małe trzy grosze! 

I grzeczny królewicz i grzeczna królewna 

Znają te słówka na pewno! 

2. Trzy słówka za małe trzy grosze 

Dziękuje, przepraszam i proszę, 

To przecież niewiele kosztuje 

Gdy powiesz uprzejmie dziękuję 

3. Korona ci z głowy nie spadnie na pewno 

Nawet gdy jesteś królewną 

Trzy słówka za małe trzy grosze 

Dziękuje, przepraszam i proszę! 

https://chomikuj.pl/basiasikora/piosenki/26+Grzeczne+s*c5*82*c3*b3wka,2614471616.mp3(a

udio) 

Rozmowa na podstawie tekstu piosenki. 

Odpowiedz na takie pytania? 

− Jakie magiczne słowa są wymienione w piosence? 

− Dlaczego te słowa są magiczne? 

− W jaki sposób można zaprosid kogoś do zabawy? 

− Co to jest dobre wychowanie? 

• Nauka piosenki metodą ze słuchu 

Rodzic mówi słowa poszczególnych zwrotek, a dziecko  za nim powtarza. Następnie wspólnie z 

Rodzicem  mówią słowa piosenki. 

Potem Rodzic włącza nagranie utworu. Podczas zwrotek dziecko słucha i kołysze się.  

• Ćwiczenia warg. 

Kiedy Rodzic podaje przykład właściwego zachowania się wobec drugiej osoby (np. podanie 

chusteczki, kiedy ktoś płacze) – dziecko szeroko rozchyla usta, pokazując zęby. Kiedy Rodzic  

poda przykład niewłaściwego zachowania (np. dokuczanie koledze), dziecko tworzy dziobek. 

https://chomikuj.pl/basiasikora/piosenki/26+Grzeczne+s*c5*82*c3*b3wka,2614471616.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/basiasikora/piosenki/26+Grzeczne+s*c5*82*c3*b3wka,2614471616.mp3(audio)


• Zabawa ruchowo-naśladowcza „Jesteśmy dla siebie mili”. 

Rodzic przypomina zwroty grzecznościowe i mówi, kiedy się je stosuje. Podczas np. spaceru jest 

czas na zastosowanie ich w praktyce (np. powiedzenie Dzieo dobry! mijanej osobie). 

• Praca plastyczna „Kwiatek”. 

Rodzic prosi, aby dziecko narysowało kwiatek dla bliskiej osoby (np.: koleżanki, kolegi, mamy, 

taty). Przypomina również, jaki zwrot grzecznościowy jest stosowany podczas wręczania 

prezentu. 

• Zabawa logopedyczna „Mów tak jak ja”. 

Rodzic wydaje różne dźwięki, z różnym natężeniem i różną intonacją (np. la-la-la, la-mi-la), a 

dzieci powtarzają je w ten sam sposób. 

• Można powtarzad piosenkę do jej utrwalania przez dziecko w kolejnych dniach. 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Bądźmy uprzejmi”. 

Rodzic prezentuje ukłon i pyta, czy jest to miły sposób powitania.  Pokazuje także przybicie 

piątki, podanie ręki itp. i pyta, czy dziecku kojarzy się to w miły sposób. Następnie włącza 

nagranie piosenki - wówczas dziecko spaceruje swobodnie po pokoju. Na przerwę w muzyce 

dziecko  wita się np. z Rodzicem lub z rodzeostwem w dowolny wybrany sposób. 

Miłego wtorku w dobrym humorku. 

Ciocia Ania 


