
1.Wykonaj wspólnie z rodzicem poniższe ćwiczenia logopedyczne: 

Wąchanie kwiatków – dzieci nabierają powietrze nosem, a wypuszczają ustami, naśladując 

wąchanie kwiatków. 

Podlewamy kwiatki – pompujemy wodę do konewki, dzieci unoszą język do góry, w stronę 

nosa, opuszczają go w stronę brody, a następnie obie wargi wysuwają do przodu. 

Bocian – dzieci wysuwają wargi mocno do przodu, naśladują dziób bociana, następnie 

otwierają szeroko wargi i je zamykają. 

Żaba – żaba schowała się przed bocianem pod liściem i uśmiecha się szeroko – dzieci 

szeroko rozciągają wargi, potem uśmiechają się i ściągają wargi. 

Kukułka – dzieci ściągają wargi do przodu i naśladują kukułkę – mówią: ku, ku, ku, ku. 

Wiosenne porządki – przy szeroko otwartej jamie ustnej język wymiata wszelkie zakamarki: 

wędruje za górne i za dolne zęby. 

 

2.Rodzic mówi wierszyk i jednocześnie rysuje jego treść na papierze, a przy powtórzeniu 

dziecko wraz z nim mówi i rysuje najpierw w powietrzu, a potem na papierze. 

 

„Kurczątko”. 

Kurczątko w jajeczku siedziało....- rysuję jajo/owal 

Łebek wychyliło...........- kolista główka 

Oczkiem zamrugało.....- oczka 

Dziobek otworzyło.......- otwarty dziobek 

Na nóżki skoczyło.........- kurze nóżki przy jaju. 

 

3.Zabawa badawcza Co znajdziemy w skorupce jaja? 

 

Potrzebujemy: Jaja kurze, mogą być również: przepiórcze lub inne dostępne (umyte), 

talerzyk. 

 

Dziecko obserwuje jajko podaje związane z nim określenia, np.: małe, duże, twarde, białe, 

kremowe, nakrapiane, okrągłe, owalne, gładkie itp. Rodzic  uderza w skorupkę i wylewa 

zawartość na talerzyk. Nazywa części jaja: żółtko i białko. Dziecko ogląda skorupki jaja, 

sprawdza, czy łatwo da się je pokruszyć, co znajduje się w skorupce od środka. Po 

zakończeniu zabawy myjemy dokładnie ręce. 

Dziecko wspólnie z rodzicem omawia swoje spostrzeżenia na temat jajek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przyjrzyj się ptakom wspólnie z rodzicem. 

Rodzic czyta dziecku nazwy ptaków przylatujących na wiosnę jednocześnie wskazując palcem na danego 

ptaka. Prosi dziecko, aby wskazało ptaki, które zapamiętało. 

 
 

 
 



Jeśli chcielibyście pogłębić swoją wiedzę na temat ptaków przylatujących do Polski na wiosnę zapraszam do 

obejrzenia: 

• prezentacji: 

https://slideplayer.pl/slide/55843/ 

 

• lub poczytania wspólnie z rodzicami ciekawostek na temat ptaków. 

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-zdjecia-wiosenne-ptaki-

ciekawostki,20333.html 

 

Powiedz co to za ptak. Pokoloruj go. 

 

                   

 

 



 

 

 



 

Połącz takie same jajka. 

 


