
Temat  tygodnia: „NA ŁACE”.  

15. V. 2020 rok (piątek) „Plener malarski”. 

„Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia oddechowe. 

• Mówienie na wydechu – dzieci nabierają powietrze nosem, a następnie wypowiadają 

wyliczankę: 

Niezapominajki są to kwiatki z bajki! 

Rosną nad potoczkiem, patrzą żabim oczkiem. 

• Ćwiczenia ortofoniczne: brr, bzz. 

• Ćwiczenia języka: wysuwanie języka do przodu – język wąski i szeroki; liczenie 

językiem dolnych i górnych zębów; zdmuchiwanie skrawków papieru z czubka języka ; 

ćwiczenia szybkiego wymawiania zgłosek tr i br. 

 

„Wiosenna łąka” – malowanie farbami. 

Dziecko wykona pracę plastyczną farbami plakatowymi samodzielnie lub według załączonej 

propozycji (można na niej jeszcze namalować zwierzęta czy owady). 

 

 
 

„Na wiosennej łące” – zabawa ruchowo – naśladowcza. 



Rodzic opowiada historyjkę , a dziecko za pomocą gestów, ruchów i wyrazów 

dźwiękonaśladowczych próbuje przedstawić treść opowiadania. 

Jest piękna pogoda, świeci słońce. Wszyscy mieszkańcy łąki już wstali i wzięli się do pracy. 

Mrówki budują swoje miasto, zajączki skaczą po łące: kic, kic. Żabki pływają w jeziorze i 

kumkają: kum, kum. Ptaszki fruwają wysoko po niebie. Bocian dostojnie kroczy, klekocząc: 

kle, kle. Nagle powiał wiatr, trawy i kwiaty kołyszą się na wietrze: szu, szu, szu. Zaczął padać 

majowy deszczyk: kap, kap, kap. Wszystkie zwierzątka chowają się do swoich domków. 

 

Ćwiczenia i zabawy ruchowe – rozwijanie sprawności ruchowej dziecka. 

• Dziecko swobodnie biega po pokoju. Na hasło rodzica musi szybko dobiec do 
wymienionego przedmiotu, np. krzesło, ściana, półka z zabawkami. 

• „Skoczny wyścig” – na sygnał rodzica dziecko zaczyna skakać do wyznaczonego 
miejsca na prawej lub lewej nodze, z drugą ugiętą w kolanie. 

• „Uciekające żabki” – na sygnał rodzica dziecko skacze, np. do krzesła, naśladując skoki 
żab, okrąża krzesło i wraca w ten sam sposób. 

• „Bieg koziołków” – przed dzieckiem leży piłka. Dziecko ustawia się w pozycji na 
czworakach. Na sygnał rodzica dziecko popycha piłkę głową w stronę, np. krzesła. 
Kiedy dotrze do wyznaczonego celu , podnosi piłkę i wraca biegiem. 

• „Czołgający żołnierz” – dziecko kładzie się na dywanie, podłodze. Na sygnał rodzica 
czołga się do wyznaczonego miejsca, wstaje i wraca biegiem. 

• „Sadzenie - zbieranie ziemniaków” – rodzic układa na dywanie w jednej linii, np. 
plastikowe talerzyki, ok. 5 sztuk (jeśli nie mamy, mogą to być nawet kartki, gazety). 
Dziecko trzyma w rękach taką samą ilość klocków. Na sygnał rodzica dziecko biegnie 
po kolei do ułożonych na dywanie talerzyków i układa na nich klocki. Następnie 
obiega  krzesło i wracając zbiera klocki z talerzyków. 

 
Zabawy słownikowe – układanie zdań z podanymi przez rodzica wyrazami. 
Dziecko próbuje układać zdania z wyrazami podanymi przez rodzica o tematyce związanej z 
łąką. Liczy ilość wyrazów w każdym zdaniu (układając przy tym jednocześnie odpowiednią 
ilość patyczków). Stara się, aby zdania były coraz dłuższe. Rodzic pomaga dziecku. 
 
Praca w kartach pracy 4 str 6 (oraz następna)– opowiadanie o obrazku przedstawiającym 
łąkę. 
Dziecko wskazuje zwierzęta, które skaczą, latają i pełzają. Podaje ich nazwy. Rysuje kreski 
odpowiadające liczbie poszczególnych elementów na obrazku. Pokoloruje żabki zwrócone w 
prawą stronę, a nad najmniejszą narysuje czerwoną kropkę. 
 

 

 

 

 

 



 


