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PONIEDZIAŁEK 06.04.2020r. – BLOK TEMATYCZNY: JAJKA MALOWANE 

TEMAT DNIA: „ZWYCZAJE WIELKANOCNE” (mowa i myślenie + ruch) 

 
Cele szczegółowe zajęć – dzięki dzisiejszym zajęciom dziecko: 

 

 przerzuca piłeczkę, próbuje ją złapać 

 poprawnie wykonuje ćwiczenia logopedyczne 

 zna zwyczaje wielkanocne, wypowiada się na temat tradycji wielkanocnych w swoim domu 

 utrzymuje równowagę 

 prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne kształtujące nawyk utrzymywania prawidłowej                                                    

postawy ciała 

 naśladuje etapy pieczenia ciasta 

 rysuje palcem na plecach drugiej osoby wzory pisanek 

 

Witam serdecznie wszystkich rodziców i moje kochane „Frezyjki”.  
Na dzisiejszy dzień proponuję następujące zabawy: 

 

 Zabawa z piłeczkami „Ode mnie do ciebie” – ćwiczenie chwytu – dziecko przerzuca z 

rodzicem nawzajem do siebie woreczek z kaszą/grochem/ryżem. Próbuje go złapać. 

 

 Zabawy logopedyczne usprawniające mięśnie aparatu mowy – przed rozpoczęciem zabawy 

rodzic pokazuje dziecku ilustracje instrumentów muzycznych. Wraz z dzieckiem naśladuje 

odgłosy jakie wydaje każdy z nich.  

 

 
 

Następnie rodzic opowiada krótką historyjkę, podczas której dziecko będzie pokazywało w 

jaki sposób gramy na instrumentach. Kolejność została zaznaczona przy każdym 

instrumencie. Zamieniamy nasze buzie w instrumenty, a nasz język w rączki. Zaczynamy 

muzykowanie: 
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Rodzic: Dziecko (wydając dźwięk): 

Pani gra na pianinie 

- PLIM, PLIM, PLIM 

- dotyka czubkiem języka dolnego łuku 

zębowego 

Zagra nam na skrzypcach 

- PIJU, PIJU, PIJU 

- przesuwa językiem po dolnej wardze  

Gramy na dzwonkach 

- DZYŃ, DZYŃ, DZYŃ 

- stuka czubkiem języka po dolnych zębach 

od środka 

Gramy na bębenku 

- BUM, BUM, BUM 

- nadyma oba policzki 

Gramy na trąbce 

- TU, TU, TU 

- mocno wysuwa usta 

Gramy na flecie 

- FIU, FIU, FIU 

- układa język w rurkę i dmucha 

Jeszcze gitara 

- BRZDĘK, BRZDĘK, BRZDĘK 

 - lekko składa wargi i parska 

 

 

 Czynności porządkowe: przydzielenie dyżuru – zakresu obowiązków na nadchodzący 

tydzień (proszę aby w miarę możliwości zakres obowiązków w każdym tygodniu był inny i 

poszerzany o coraz to nowsze zadania), rozmowa na temat pogody panującej za oknem 

 

 Prezentacja multimedialna „Wielkanocne tradycje” – proszę porozmawiać z dzieckiem o 

zbliżających się świętach Wielkanocy, o tradycjach i zwyczajach (aby było łatwiej 

przygotowałam prezentację multimedialną, która zostanie umieszona osobno w tabeli z 

zajęciami pod tytułem „Wielkanocne tradycje” oraz wstawiona na e-mail grupy). 

 

 Ćwiczenia gimnastyczne - wprowadzenie - ćwiczenia i zabawy w staniu jednonóż (proszę 

aby dziecko wykonywało ćwiczenia na przemian, raz stojąc na prawej, a raz na lewej 

nodze) 
 

 Uginanie nogi wolnej w przód i w tył. 

 Rysowanie kołka palcami stopy nogi wolnej po podłodze i w powietrzu. 

 Uginanie nogi w tył z jednoczesnym chwytem za stopę. 

 Dotykanie stopą nogi wzniesionej kolana nogi postawnej. 

 Dotykanie czołem kolana nogi wzniesionej. 

  Wskazanie nogą wolną ściany przed sobą, za sobą i z boku. 

 Klaskanie nad głową w staniu jednonoż. 

 Klaskanie nad kolanem i pod kolanem nogi wzniesionej. 

 Stanie na jednej nodze (jak bocian) i machanie ramionami (skrzydłami). 

 Stanie na jednej nodze jak bocian i klekotanie (z wyciągniętych rąk zrobić długi 

dziob). 

 

 Zabawa pantomimiczna „Pieczemy ciasto” – dziecko naśladuje za rodzicem poszczególne 

etapy pieczenia ciasta: ugniatanie, dosypywanie składników, mieszanie, wałkowanie. 
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 Masażyki relaksujące „Paluszkowa pisanka” – siadamy tak aby dziecko mogło „kreślić na 

naszych plecach” wzory pisanek zgodnie z naszym poleceniem: kratkę, kropki, paski, itp. 

Po wykonaniu ćwiczenia następuje zmiana – rodzic rysuje zgodnie z instrukcją dziecka. 

 

 

Pozdrawiam i życzę miłego dnia  

Agnieszka Żemajduk 

 

 

 


