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wszystkie dzieciaczki i Rodziców! Jeśli jesteście gotowi 

do pracy? Na pewno tak. Zachęcamy więc do udziału  

w proponowanych przez nas zabawach i zajęciach. Powodzenia przy 

wykonywaniu zadań!!! 
 

1. 5 latek – Karty pracy cz.4, str. 50 

4 latek – Karty pracy cz.2, str.47 

 

2. Praca plastyczna Laurka dla mamy 

Przygotuj farby, pędzel, kartkę białą lub kolorową. Pomaluj swoją dłoń farbą i odbij w 

różnych miejscach kartki – będą to kwiaty. Możesz użyć farby w jednym kolorze lub 

w kilku. Domaluj farbą łodygi. Jak farba wyschnie namaluj na kwiatkach małe 

serduszka. Możesz też przykleić kokardkę lub namalować ją farbą.  

 

 

Podoba Ci się Twoja laurka? Na pewno jest śliczna   

Wręczysz ją mamie w dniu jej święta. 

 

 

 



3. Zabawa ruchowa Mały świat 

Maszeruj rytmicznie po pokoju i powtarzaj rymowankę:  

 

Tata, mama, siostra, brat – na każde słowo wykonaj jedno klaśnięcie 

i ja – zatrzymaj się i wskaż na siebie 

– to mój mały świat – obróć się  wokół własnej osi 

Powtórz zabawę kilka razy. 

 

 

4. Zabawy logopedyczne – usprawnianie narządów mowy – języka, warg, żuchwy. 

Bocian i żaba –naśladuj dziób bociana, ściągając wargi mocno do przodu, otwieraj je i 

zamykaj, a następnie rozciągaj szeroko wargi jak żaba, która jest zadowolona, że 

schowała się przed bocianem  

Biedronka – ma dużo kropek –rysuj czubkiem języka kropki na podniebieniu, przy 

szeroko otwartych ustach, unosząc język do góry.  

Kret – tak jak kret wychodzi ze swego podziemnego domku, tak  unoś język do góry, 

w stronę nosa, a potem znów chowaj za górnymi zębami.  

Pszczoła –naśladuj bzyczenie pszczoły: bzzz, bzzz, bzzz.  

Motyl – jak motyl porusza skrzydłami, tak poruszaj naprzemiennie językiem od 

jednego do drugiego kącika ust.  

Konik polny – tak jak konik polny skacze w górę i w dół, tak otwieraj szeroko usta i 

językiem skaczą za górne zęby i za dolne zęby. W tym ćwiczeniu język nie wychodzi 

przed zęby. 

 

5. Zabawa ruchowa  Dzieci, do przedszkola! 

Wyznacz w pokoju miejsce – będzie to przedszkole. Maszeruj swobodnie po pokoju  

w różnych kierunkach. Na hasło: Dzieci, do przedszkola! skokami z nogi na nogę 

przemieść się do wyznaczonego miejsca i usiądź  skrzyżnie. Powtórz zabawę kilka 

razy. 

6. 5 latek – Karty pracy cz.4, str. 51 

4 latek – załącznik 1 

 

 

I to już wszystko na dzisiaj. 

Serdecznie pozdrawiamy, przesyłamy  buziaki     

 

 



Załącznik 1 

 


