
Kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu naszej nauki na odległość. W 
nadchodzącym tygodniu będziemy mieć mniej pracy, gdyż jest święto. Dodatkowy dzień wolny to 
okazja do spacerów i taki trochę przedsmak nadchodzącego lata,  o którym sobie  teraz 
porozmawiamy. Oczywiście to jest jedynie nasza propozycja dla Was ale mamy nadzieję, że 
skorzystacie z niej i popracujecie jeszcze troszeczkę zanim wszyscy oddamy się błogiemu 
wypoczynkowi wakacyjnemu. 
A zatem propozycja na ten tydzień

Aktywność słowna

Zanim wybierzecie się w wakacyjną podroż posłuchajcie jakie plany ma Ada i Olek

https://www.youtube.com/watch?v=EL4cBT-B-VE 

Krótka rozmowa w oparciu o tekst - udzielanie odpowiedzi ustnej, zwracanie uwagi na poprawne 
budowanie wypowiedzi:
-Co Olek, Ada i tata planowali z samego rana?
-Dzięki czemu mogli podróżować palcem po całym świecie?
-Jakie kontynenty były widoczne na globusie?
-Co wskazywał palcem Olek?
-Co wskazywał palcem tata?
-Gdzie chciała pojechać mama?
-Co wskazywał palec Ady?

Jakie są środki transportu dowiecie się oglądając film
https://www.youtube.com/watch?v=Mss394U8tJg 

A teraz gimnastyka dla języka

Mamy dla Was zabawę logopedyczną, Język wyruszył na wakacje.

Wsiadł do samochodu mocno kręcił kierownicą ( rysujemy koła językiem, po górnej i po dolnej 
wardze).

Zaczął padać deszcz, więc włączył wycieraczki (poruszamy językiem od jednego do drugiego 
kącika ust).

Kiedy wyszło słońce, wysiadł z samochodu i przesiadł się do balonu, którym poleciał wysoko do 
góry ( przesuwamy język za górne zęby po wałku dziąsłowym).

Ponieważ wiał dość silny wiatr, balon raz unosił się wysoko do góry, a raz opadał na ziemię 
(poruszamy językiem, na zmianę, raz do górnych, a raz do dolnych zębów).

Język z zaciekawieniem przyglądał się, jak pięknie po niebie płynęły białe chmury (przesuwamy 
język po podniebieniu, od zębów w stronę gardła).

Postanowił wylądować na ziemi i zwiedzić najbliższą okolicę na rowerze (rysujemy językiem koła 
między zębami a wargami),

ale kiedy jechał, często musiał dzwonić dzwonkiem ( mówimy: dzyń, dzyń).

Z radosnym uśmiechem na twarzy wrócił do swojego domu (szeroko rozciągamy wargi).

https://www.youtube.com/watch?v=EL4cBT-B-VE
https://www.youtube.com/watch?v=Mss394U8tJg


Trochę relaksu

Masażyk “Malujemy lato”:

– dziecko zajmuje miejsce za plecami dorosłego siedzącego z przodu, dorosły recytuje 

wiersz Bożeny Formy, dziecko palcami i dłońmi obrazuje go na plecach dorosłego, 

powtarzamy zabawę zmieniając się rolami

Świeci słońce- wykonuje rozwartymi dłońmi ruchy koliste na środku pleców,

pada deszcz- dotyka opuszkami palców różnych miejsc na plecach,

kapu, kap, kapu, kap- zaciśniętymi piąstkami delikatnie uderza w różnych miejscach,

A my z latem wyruszamy- przesuwa rozwarte dłonie z lewej strony do prawej,

zwiedzić świat, zwiedzić świat- poklepuje dłońmi plecy w różnych miejscach,

Policzymy drzewa w lesie- dotyka pleców kolejno palcami lewej i prawej dłoni

i kwiaty na łące- rysuje kontury kwiatów,

powitamy tańcem księżyc- masuje plecy rozwartymi dłońmi,

i kochane słońce- wykonuje szybki, okrężny masaż całą dłonią,

Pobiegniemy wąską dróżką- stuka, na przemian, opuszkami palców,

górskimi szlakami– rysują dwie linie równoległe (ścieżkę) palcami wskazującymi,

do kąpieli w słonym morzu- całą dłonią rysuje fale,

wszystkich zapraszamy- delikatnie szczypie.

A jak szumi morze posłuchajcie

Na chwilę przenieśmy się nad morze https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI 

Aktywność plastyczna

Wykonajcie kolorowy obrazek który przedstawi miejsce, do którego Wy chcielibyście pojechać na 
wakacje, użyjcie kredek lub farb albo takich materiałów jakie posiadacie w domu.

Aktywność ruchowa

Czas na gimnastykę a dzisiaj gimnastyka nie tylko dla smyka. Rodzice na pewno chętnie z wami 
poćwiczą. Zaczynamy!

https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY 

https://www.youtube.com/watch?v=U2-l87iDqU8 
https://www.youtube.com/watch?v=LgWww5B5NAo 

to dopiero była rozgrzewka a teraz ćwiczenia właściwe
https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ 

A jeśli wolicie jednak przy muzyce to proponuje piosenkę „ Rowerek” https://youtu.be/xPO73ZN-
VoQ

https://youtu.be/xPO73ZN-VoQ
https://youtu.be/xPO73ZN-VoQ
https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ
https://www.youtube.com/watch?v=LgWww5B5NAo
https://www.youtube.com/watch?v=U2-l87iDqU8
https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY
https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI


– ćwiczenie oddechowe – „Podmuch wiatru”:

dziecko leży na podłodze, w rytmie piosenki naśladuje nogami jazdę na rowerze, na mocniejszy  

dźwięk  ( mogą być dwa drewniane klocki) przechodzi do siadu i naśladuje podmuch wiatru, 

nabiera powietrza nosem i wypuszcza ustami

– zabawa z piosenką „ Rowerek”:

• dziecko maszeruje po okręgu i naśladuje trzymanie w rękach kierownicy,

•  biega, stawiając drobne kroczki,

• miarowo klaszcze, maszerując w miejscu,

• staje w rozkroku, kołysząc rękami nad głową,

•  wyskakuje w górę i pozostają przez chwilę w bezruchu,

• maszeruje w miejscu,

Pomarzyć o wakacyjne przygodzie można przy piosence „ Już wkrótce wakacje” ale można także 

nauczyć się jej śpiewać https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4 

Aktywność matematyczna

W wakacyjną podróż możemy się wybrać również w góry a w górach na pewno spotkamy owieczki
i być może jakiś baca poprosi nas abyśmy pomogli mu je policzyć.
Poćwiczymy teraz liczenie.
 Zabawy matematyczne „Góralskie liczenie”. Układanie działań matematycznych na podstawie 
instrukcji słownej:
- Do zagrody 9 owiec, wpędził juhas młody. Ale 4 starsze owce uciekły z zagrody. Policz teraz 
szybko mi, ile owiec w zagrodzie śpi?
- Na hali, na hali, raz się tak zdarzyło, że do 7 starszych owiec 3 młode przybyły. Powiedz teraz mi, 
ile wszystkich owiec w zagrodzie śpi?
-Na łące pod górą, juhas owce pasie, 4 czarne owce i 5 białych hasa. Ile wszystkich owiec jest w 
stadzie juhasa?

A teraz proszę ułóżcie własne zadania.

Na zakończenie z życzeniami przyjemnej pracy przesyłam Wam piosenkę na dobry humor 

Piosenka o lecie  „ Lato lato czeka”

https://www.youtube.com/watch?v=br1-TKwMP-k 

https://www.youtube.com/watch?v=br1-TKwMP-k
https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4

