
Materiały dla dzieci i rodziców na tydzień: 1.06- 5.06.2020 

 

Temat tygodnia : DZIEŃ DZIECKA 

Zabawa ruchowa: Samochody, Kotki i piłeczki, Żabki, Tańczący balonik. 

 

1.Zabawa - nasze prawo - zapoznanie z wierszem . 

 Zabawa -nasze prawo W.Szwajkowski 

 

Dzieci mają różne prawa, 

ale głównym jest zabawa, 

więc popatrzmy w lewo w prawo, 

jaką zająć się zabawą. 

Z kolegami albo sami, 

bez zabawek,z zabawkami, 

czy w mieszkaniu, czy na dworze, 

każde z nas się bawić może. 

Kto się bawi, ten przyznaje, 

że zabawa radość daje, 

i czas przy niej szybko leci, 

więc się lubią bawić dzieci. 

 

Pytania: Co dzieci lubią robić?, Czym jest zabawa?, W co lubicie się bawić ?, Z 

kim lubicie się bawić? 

 

2.Rozumienie pojęcia : krótki , długi, taki sam - Karty pracy str.33 (można 

również odmierzać tasiemki, klocki, kredki ). 

3. Dzieci Świata- rysowanie kredkami . 

4. Zabawy przy piosence Majki Jeżowskiej "Wszystkie dzieci nasze są" ( 

dostępna na You Tube). 

5. Zabawa logopedyczna usprawniająca artykulację 

" Zwinne języczki" 

 

Ewa Małgorzata Skorek 

Pięknie ćwiczą gimnastyczki, 

Podziwiają je języczki. 

Zwinne chcą być tak jak one, 

Chcą być pięknie wyszkolone. 

  

Języczki wędrowniczki 

Naśladują gimnastyczki. 

W górę, w dół, w lewo, w prawo, 

Ćwiczą wszystkie szybko, żwawo. 

(dzieci unoszą język, opuszczają go na brodę) 



  

Jeśli język zwinny masz, 

To ćwicz dalej, radę dasz.  

(przy szeroko otwartej buzi przesuwają język poziomo od jednego do drugiego 

kącika ust) 

  

Język rusza się na boki, 

Raz jest wąski, raz szeroki. 

(wysuwają z buzi raz wąski, raz szeroki język) 

  

Skłony będą trenowały, 

Duży średni oraz mały. 

(kilkukrotnie wysuwają język na brodę) 

  

W górę, w dół, w lewo, w prawo, 

Ćwiczą wszystkie szybko, żwawo. 

(unoszą język, opuszczają go na brodę) 

  

Jeśli język zwinny masz, 

To ćwicz dalej, radę dasz.  

(przy szeroko otwartej buzi przesuwają język poziomo od jednego do drugiego 

kącika ust) 

  

Język rusza się na boki, 

Raz jest wąski, raz szeroki.  

(wysuwają z buzi raz wąski, raz szeroki język) 

  

Marzy im się olimpiada, 

Każdy pokłon buzi składa. 

(kilkukrotnie wysuwają język na brodę) 

  

W górę, w dół, w lewo, w prawo, 

Ćwiczą wszystkie szybko, żwawo. 

(unoszą język, opuszczają go na brodę) 

  

Jeśli język zwinny masz 

To ćwicz dalej, radę dasz.  

(przy szeroko otwartej buzi przesuwają język poziomo od jednego do drugiego 

kącika ust) 

  

Język rusza się na boki, 

Raz jest wąski, raz szeroki  

(wysuwają z buzi raz wąski, raz szeroki język) 



  

Skłonów kilka zrobią jeszcze, 

Bardzo sprawne wreszcie. 

(kilkukrotnie wysuwają język na brodę) 

  

 


