
STORCZYKI 

ŚRODA 31.03.2021r.  
TEMAT: Przygotowania do Wielkanocy 

 
 

Cele szczegółowe: 

 ćwiczy narząd mowy, naśladuje odgłosy 

 ćwiczy wg instrukcji 

 śpiewa piosenkę  

 słucha wiersza z uwagą 

 wycina nożyczkami i przykleja elementy 

 

Dzisiejsze propozycje zabaw: 

1.Zabawa logopedyczna „Natrętna mucha”- Logogłoski 
Dzieci zamieniają się w muchy i machają skrzydełkami (poruszając tylko dłońmi). Rodzic 

zamienia się w babcie, która próbuje odgonić muchy łapką. Dziecko „latając” powtarza 

wiersza za rodzicem, w czasie wszystkich „bzyków” powinno mieć złączone zęby, a usta 

uśmiechnięte: 

 

Do mieszkania wleciała mucha i zaczęła bzyczeć – BZZZZZ. 

Babcia zobaczyła muchę i chwyciła za łapkę. 

Mucha się wystraszyła – BZZZZZ, 

I poleciała wysoko na lampę – BZZZZZ. 

Babcia weszła na stołeczek i zamachnęła się na muchę – PAĆ, PAĆ, PAĆ, 

Ale nie trafiła – OOO, OOO. 

Mucha bzycząc złośliwie przyleciała na krzesło – BZZZZ. 

Babcia z łapką drepcze za nią – CZŁEP, PAC, CZŁEP, PAC, CZŁEP, PAC. 

Mucha wleciała na zegar – BZZZZ. 

Babcia z łapką drepcze za nią - CZŁEP, PAC, CZŁEP, PAC, CZŁEP, PAC. 

Mucha usiadła na stół – BZZZZ. 

I tak mnie nie złapiesz –bzyczała złośliwie – BZZZZZ. 

Babcia już była bardzo zmęczona – OCH, OCH, OCH. 

Nagle mucha wyleciała przez otwarte okno – BZZZZ. 

Babcia szybko je zamknęła – SKRZYP, SKRZYP. 

Ufff! Ależ to była natrętna mucha 

3. Zabawa słowna „Na farmie”- proponowane podkłady muzyczne 
https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 

 https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


2. Ćwiczenia poranne 
- slalom z przeszkodami- dziecko pokonuje slalom trzymając drewnianą łyżkę w dłoni, a na 

niej umieszczone jest jajko (najlepiej ugotowane)  w obie strony, można zmienić rękę dla 

urozmaicenia zadania 

- slalom z jajkiem- dziecko tym razem pokonuje slalom turlając jajko łyżką pomiędzy 

przeszkodami, zamiana ręki przy powrocie 

- toczenie jajka do celu- Rodzic wyznacza punkt- cel, do którego dziecko przetacza jajko 

jedną ręką, Nie może pomagać sobie drugą ręką. Przy powrocie zmiana ręki 

- dziecko stoi prosto: wysuwa 1 rękę z łyżką z jajkiem przed siebie i próbuje nogą potknąć 

łyżki, to samo z 2 ręką i nogą 

- dziecko siada w siadzie skrzyżnym (po turecku) i wykonuje skręty tułowia z jajkiem w ręce 

raz w lewo -układa jajko za plecami raz w prawo- zabiera jajko do przodu. 

Odkładamy jajko, wszystkie przedmioty użyte w zabawie, myjemy ręce i ruszamy całym 

ciałem przy piosence. 

3.Zabawa z pokazywaniem i śpiewem- piosenki „Kaczuszki” 
Zapraszamy do wspólnej zabawy jak najwięcej osób, razem pląsamy i śpiewamy piosenkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=0PrpZBCuCKo 

4.Wiersz J. Koczanowskiej pt. „Wielkanoc”                                                                        

Posłuchajcie uważnie wiersza, który przeczyta Wam rodzic, a dowiecie się, co wydarzyło się 

w Wielkanocnym Koszyczku? 

W wielkanocnym koszyczku,  

przystrojonym pięknie,  

kłóciły się pisanki o najlepsze miejsce.  

Każda chciała spoczywać tuż obok rzeżuchy 

zielonej i puszystej jak miękkiej poduchy.  

Wtem do akcji wkroczył cukrowy baranek.  

Zjadł zieloną rzeżuchę i przerwał spór pisanek. 

5.Baranek  wielkanocny  
Potrzebne będą: patyczki do uszu, biała kartka, klej, rolka papieru i uśmiech na twarzy 

Instrukcja wykonania: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0PrpZBCuCKo


5.Praca plastyczna „Pisanka” 

Wykonanie własnego projektu pisanki z użyciem dostępnych materiałów Waszym domu. 

 

 
 



6.Zabawa „Ciepło – zimno” 
Do zabawy potrzebne będą przedmioty do schowania. Rozpoczyna Rodzic, który chowa 

wybrany przedmiot przed dzieckiem i kieruje go do miejsca słowami ciepło- zimno. Ciepło- 

kiedy zbliża się do przedmiotu, gorąco- gdy jest bardzo blisko i go znajdzie i zimno- kiedy 

oddala się od wybranej rzeczy. Następnie zamiana miejsc. 

7.Zabawa z obrazkami ”Wielkanocne sudoku”  
Dziecko może poprosić o pomoc Rodzica aby wytłumaczył, jak należy uzupełnić kolejne 

kwadraty. Potrzebne będą nożyczki i odrobina uwagi i skupienia. Ostrożnie przy wycinaniu, 

ale pozwalamy dzieciom wyćwiczyć tę umiejętność. 

 

 

Pozdrawiamy ciepło  

Wychowawczynie 


