Przedszkole nr 49
Kraków

Kamila Maniecka
23.03.2020r

Propozycje zajęć logopedycznych
dla 3-4 latków

Dzień dobry!
Drogie dzieci. Aby nie nudziło Wam się zbytnio w domu, mam dla Was propozycję kilku
zabaw i zadań, które możecie wykonywać sami lub z pomocą rodziców. Przyjrzyjcie się im
bliżej!

1. Brakująca zabawka
Usiądź wygodnie na dywanie naprzeciwko siebie, razem z którymś z domowników.
Po środku rozłóżcie sześć przedmiotów (jeden obok drugiego), np. klocek, misio, lalka,
książeczka, kredka, wiaderko. Nazwijcie je na głos. Następnie zapamiętajcie ich nazwy.
Na zmianę zamykajcie oczka. Jedna osoba nie patrzy, a druga w tym czasie chowa jeden
z przedmiotów za siebie. Waszym wspólnym zdaniem będzie odgadnięcie którego z
przedmiotów brakuje! Kto z Was będzie lepszy w tę grę? Powodzenia!

2. Piłka nożna
Usiądź przy stole. Możesz to zrobić samemu lub z kimś z rodziny. Spróbuj zbudować
bramkę do piłki nożnej z klocków! Jeśli nie wiesz w jaki sposób, możesz postawić na
stole kartkę papieru złożoną na pół. Teraz czas na piłkę! Jeśli nie masz pod ręką żadnej
lekkiej piłeczki, to weź kartkę papieru i zegnij ją w małą kulkę. Czas na zabawę – weź
słomkę i dmuchając przez nią w kulkę papieru, próbuj kierować ją do bramki! Jeśli
gracie we dwoje, możecie zrobić dwie bramki na obu końcach stołu! Kto wygra mecz!
Trzymam za Ciebie kciuki!
3. Zabawa w dźwig
Usiądź przy stole lub blacie. Postaw przed sobą dwa małe talerzyki. Na jednym z nich
musisz wysypać kilka małych cukierków, ziarenek ryżu preparowanego lub płatków
śniadaniowych. Twoim zadaniem będzie chwytanie ich ustami i przenoszenie do
drugiego talerzyka! Twoje usta będą w tym momencie dźwigiem! Za proste? Spróbuj
to zrobić samym językiem!
4. Wiosenna kolorowanka
Popracowaliśmy trochę buzią, czas na relaks! Za oknem zaczęła się wiosna, więc i
kolorowanka będzie taka! Użyj jak najwięcej wiosennych kolorów. Pamiętaj, że
możesz ją zachować, a po powrocie do przedszkola chętnie ją zobaczę!

