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                                                                                                          24.06.2020r. 

1. Zabawa muzyczna – improwizacja muzyczna do piosenki: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ – „Lato na dywanie”. 

 

2. Zabawa logopedyczna – „Plac zabaw”. 

 

 Idziemy na plac zabaw, rytmicznie powtarzamy – „tupu, tup, tupu, tup, tup, tup”.  

 OOO!, jaki duży plac zabaw – „hurrraaa!”, zaczynamy zabawę – szeroko się 

uśmiechamy.  

 Huśtamy się na huśtawce – język kierujemy naprzemiennie z jednego kącika ust do 

drugiego, „hoooplaa!”. 

 Ooo!, a tutaj tor wyścigowy – dmuchamy przez słomkę na piłeczkę, którą prowadzimy 

wzdłuż toru zbudowanego z klocków. 

 A tutaj zjeżdżalnia, wchodzimy po drabinie – język unosimy w kierunku nosa, coraz 

wyżej; zjeżdżamy – wysuwamy język jak najdalej z jamy ustnej (zabawę powtarzamy 

kilkakrotnie). 

 Ufff, teraz trochę odpoczniemy, gramy w piłkę – wewnątrz jamy ustnej język 

kierujemy kolejno do policzków, 

 Teraz karuzela – wysuwamy język z jamy ustnej i rysujemy kółeczka początkowo 

powoli, potem coraz szybciej i na koniec zatrzymujemy się. 

 Wreszcie zabawa z balonami, nadmuchujemy balony – nabieramy dużo powietrza do 

jamy ustnej, po chwili wy- 

puszczamy je – „puuu, puuu”. 

 Drabinki, wspinamy się – język dotyka różnych miejsc na podniebieniu. 

Odpoczywamy, siedzimy na ławce – język w pozycji spoczynkowej znajduje się w 

jamie ustnej (czubek języka opiera się o podniebienie). 

 Wracamy do domu – „tup, tup, tup, tup”. 

 
3. Zabawa językowa – opiekun czyta dziecku wiersz, następnie zadaje pytania, na 

które dziecko stara się odpowiedzieć. Chętni mogą nauczyć się wiersza na pamięć 

  
Pytania pomocnicze: 

 

1.) Jakie wakacyjne rady pojawiły się w wierszu? 

2.) Z ilu zwrotek składa się wiersz? 

3.) Jaki zardzewiały przedmiot mogła mieć na myśli autorka wiersza? 

  

 

,,Wakacyjne rady”  

W.  Badalska 

 

Głowa nie jest od parady 

służyć musi dalej. 

Dbaj więc o nią i osłaniaj, 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ
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kiedy słońce pali. 

 

 

Płynie w rzece woda 

chłodna, bystra, czysta, 

tylko przy dorosłych 

z kąpieli korzystaj. 

 

Jagody nieznane, 

gdy zobaczysz w borze: 

Nie zrywaj! Nie zjadaj! – 

bo zatruć się możesz. 

 

Urządzamy grzybobranie, 

jaka rada stąd wynika: 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, 

nie wkładaj go do koszyka. 

 

Biegać boso jest przyjemnie, 

ale ważna rada: 

- idąc na wycieczkę pieszą 

dobre buty wkładaj! 

 

Gdy w polu, w lesie, czy za domem 

wykopiesz  przedmiot zardzewiały 

- nie dotykaj go! 

Daj znać dorosłym! 

 

4. Eksperyment/doświadczenie : „Aluminiowe łodzie”. 

 

Potrzebna : folia aluminiowa, miska z wodą  

 

 
Czy wiedzieliście, że z folii aluminiowej można zbudować wspaniałe statki, okręty, łodzie i 

żaglówki? Kiedy będą już gotowe trzeba umieścić je na wodzie i wprowadzić je w ruch. 

Następnie każdy statek należy zgnieść w kulkę i z powrotem położyć na wodzie. Dlaczego 

kulki toną, choć ważą tyle samo co statki? 
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5. Zadanie dla chętnych – karta pracy. Zamaluj litery potrzebne do napisania wyrazu z 

ramki.  

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/06/ZamalujLiiteryWakacje.pdf
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/06/ZamalujLiiteryWakacje.pdf
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