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Witam serdecznie ☺ Kolejne zadania przed Wami !!!Powodzenia ☺ 

 

1.Fasolka i groszek” – zabawa paluszkowa.  

Wspina się fasola na płotek, na płotek,    Rytmiczne przenoszenie 

pięści jedna nad drugą, coraz wyżej. 

A za tą fasolą idzie w górę kotek. Dzieci idą palcami wskazującymi 

obu rąk po nogach od bioder do kolan.  

Po drewnianym płotku groszek w górę pnie się, Rytmiczne 

przenoszenie pięści jedna nad drugą, coraz wyżej.  

Za nim mały ślimak domek mały niesie. Dzieci kładą wyprostowane 

dłonie na udach i posuwają je do kolan ruchem „zwijającym” (palce 

przyklejone do ud, zwijają dłoń w pięść przez dosunięcie dolnej 

krawędzi dłoni – tej za nadgarstkami). 

2.Gimnastyka buzi i języka  
 

Ćwiczenia usprawniające wargi.  

1. Na przemian nakładamy górną wargę na dolną i odwrotnie, pamiętamy o 

ścisłym przyleganiu warg do powierzchni ciała nad i pod wargą oraz możliwie 

jak najdalszym wysuwaniu warg.  

2. Napełniamy powietrzem na przemian powietrzem powierzchnię pod górną 

warga, a potem dolną.  

3. Wciągać policzki do wewnątrz jamy ustnej miedzy łuki zębowe, maksymalnie 

zmniejszać  

obojętność jamy ustnej.  



4. Parsknięcie (naśladowanie konia) - wykonujemy je przy zamkniętych 

wargach i lekko zaciśniętych zębach. To najlepszy rozluźniający przerywnik, 

więc warto parsknąć po każdej serii ćwiczeń. 

Po tych ćwiczeniach uczymy się wierszyka ☺ 

 

CZYŻYK 

Czesał czyżyk czarny koczek, 

czyszcząc w koczku każdy loczek, 

po czym przykrył koczek toczkiem, 

lecz część loczków wyszła boczkiem. 

 

3.Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak Wiosna  

Wiosna w zielonej sukience  

nogami bosymi stąpa.  

I gdzie stopę stawia,  

tam… to chyba czary –  

wiosenny kwiat zostawia.  

Po spacerze wiosny  

świat zmienia się cały.  

Ptaki wśród zieleni  

radośnie śpiewają,  

motyle fruwają,  

świerszcze cicho grają.  

Kwiaty kolorowe  

wśród traw zakwitają.  

Gdyby nie ty, wiosno,  

i te twoje czary,  

to świat byłby pewnie  

i smutny, i szary.  



 

4.Wiosenny kwiat  

 

Będą potrzebne: kartka sztywniejszego papieru w dowolnym kolorze, papier 

kolorowy, klej, nożyczki  

Proponuję wspólne wykonanie wiosennej pracy plastycznej inspirowanej tym 

filmikiem: https://www.youtube.com/watch?v=YzpwtLKRIzA  

Nie trzeba koniecznie robić go w formie składanej kartki – laurki (choć 

oczywiście można), można wykorzystać dużą kartkę jako bazę – tło. Tło może 

być białe (wtedy kwiat będzie kolorowy) lub kolorowe (wówczas kwiat może 

mieć białe płatki i np. żółty środek – jak stokrotka).  

W zasadzie całość pracy dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie, choć 

oczywiście będzie potrzebować nadzoru i pomocy osoby dorosłej – można np. 

narysować linie, po których dziecko będzie wycinać, pomóc ułożyć elementy na 

kartce. Jeśli w domu nie ma papieru kolorowego, można wykorzystać biały i 

poprosić dziecko, by go pomalowało lub pokolorowało.  

Podczas pracy warto wykorzystać okazję, by poćwiczyć liczenie. Można np. 

doprowadzić pracę do etapu łodyżki z narysowanym środkiem (widoczne na 

filmiku w czasie 2:13), a następnie ułożyć dwa płatki i poprosić dziecko, by je 

przeliczyło. Następnie ułożyć kolejne płatki, a dziecko ponownie je przelicza. 

Opiekun mówi: Wiosną wieje wiatr. Zdmuchnął dwa płatki. Ile ich teraz jest? 

Działania można modyfikować zgodnie z możliwościami i zainteresowaniem 

dziecka.  

Gotową pracę można umieścić w wiosennym kąciku.  

5.Wiosenne muzykowanie  

Posłuchajcie piosenki i razem zatańczcie ☺ Cebulka, cebulka okrągła jak kulka.. 

https://www.youtube.com/watch?v=fw9_roEJVOs 

 

 



6. Czarodziejskie pudełko  

 

Będzie potrzebna: pudełko lub woreczek, małe zabawki  

Połóżmy na stole małe zabawki, np.: klocek, samochodzik, piłkę, przytulankę, 

kredkę. Dziecko mówi, jak się nazywają. Następnie wkładamy je do 

czarodziejskiego pudełka (woreczka), a dziecko za pomocą dotyku stara się 

rozpoznać przedmioty po kształtach i je nazwać.  

7. Prawda czy fałsz?  

W ramach utrwalenia zdobytej wiedzy zabawmy się w quiz. Dzieci odpowiadają 

poprzez uśmiech (prawda) lub smutną minę (fałsz).  Minki wysłałam tamtym 

tygodniu można je wykorzystać ☺ 

✓ Pora roku, która jest teraz, to wiosna.  

✓ Wiosną jest mało kwiatów.  

✓ Wiosną jest bardzo zimno i często pada śnieg.  

✓ Wiosną przyroda budzi się do życia.  

 

Możemy pokolorować, dorysować coś od siebie ☺ 



✓ Możemy też pokolorować oto kilka  wiosennych kolorowanek  możesz je 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


