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1. Śpiewająco Was witam       Zrób to co w piosence       

https://www.youtube.com/watch?v=8HozqzBRUec 

2. „Pojazdy” – zajęcia z profilaktyki logopedycznej Patrycji Siewiera-Kozłowskiej. 

R. zachęca dzieci do powtarzania wyrażeń onomatopeicznych. 

Pojazdy 

Na ulicy i na wodzie 

Moc pojazdów spotkać możesz: 

Jadą auta z klaksonami – pip, pip, pip!                Dzieci powtarzają onomatopeję. 

I rowery z dzwonkami – dzyń, dzyń, dzyń!          Dzieci powtarzają onomatopeję. 

Do chorego ulicami 

Mknie karetka z sygnałami – eo, eo, eo.           Wymawiając „e” dzieci szeroko 

rozciągają wargi, a mówiąc „o” robią z warg kółeczko i wysuwają wargi do 

przodu, 

Po torach pociąg się toczy – czu, czu, czu!        Wysuwają wargi do przodu, a 

językiem uderzają o wałek dziąsłowy za górnymi zębami. 

A w wodzie – cóż to się moczy? 

To statek płynie po fali – szu, szu, szu!              Wysuwają wargi do przodu,  język 

uniesiony do wałka dziąsłowego za górnymi zębami. 

Żagle łopoczą w oddali – szu, szu, szu!            Wysuwają wargi do przodu, język 

uniesiony do wałka dziąsłowego za górnymi zębami.  

 

3. Zapraszam na gimnastykę       Misie czas na piątkową gimnastykę. Pamiętacie?  

Zdejmujemy buciki i skarpety, ćwiczymy na bosaka       

Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 35. 

– „Jedziemy samochodem” – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

Dzieci biegają swobodnie. Zatrzymują się, trąbią i jadą dalej. 

– „Pompowanie kół” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. 

https://www.youtube.com/watch?v=8HozqzBRUec


Dzieci stają w małym rozkroku i naśladują czynności pompowania koła. Ręce 

uniesione na wysokość klatki piersiowej: wdech – przysiad, wydech – Pssss i 

wyprost. 

– „Jedziemy małym samochodem” – ćwiczenie nóg. 

Dzieci w siadzie skulnym, dłonie oparte na podłodze. Przesuwanie się w siadzie 

przez odpychanie się od podłogi rękami i nogami. 

– „Naprawiamy samochód” – ćwiczenie tułowia. 

Dzieci leżą na plecach, nogi mają ugięte w kolanach, ręce uniesione w górę i 

naśladują przykręcanie śrubek, czyszczenie, smarowanie samochodu. 

– „Mycie samochodu” – zabawa naśladowcza. 

Dzieci naśladują mycie samochodu. Wspinają się na palce – myją górę 

samochodu, robią przysiad – czyszczą koła. 

– Chód we wspięciu na palcach i na całych stopach. 

4. Znajdź różnice na obrazku: 

 



****Dla zainteresowanych😊 

Zabawimy się w małych badaczy. Odkryjemy dziś: „co pływa co tonie” 

DOŚWIADCZENIE ,,CO PŁYWA, CO TONIE?”  

Do miski z wodą wrzucamy różne przedmioty: ołówek, kamień, moneta, gwóźdź, 

piasek, spinacz biurowy, klucz, korek, magnes, spinacz, plastikowy klocek. 

Obserwujemy i omawiamy co dzieje się z tymi przedmiotami, wyciągając wnioski. 

Następnie dzieci wrzucają: skruszony styropian, skorupki od orzecha, piórko, 

piłeczkę pingpongową, kawałeczek drewna, papier i inne lekkie przedmioty - 

omawiają co dzieje się z tymi przedmiotami i dlaczego tak się zachowują.  

WYJAŚNIENIE: Po wykonaniu doświadczenia, dzieci wymieniają przedmioty, 

które pływały po wodzie, czyli: ołówek, drewniany klocek, plastikowy klocek, 

piłeczka pingpongowa, kawałek styropianu i z jakich surowców zostały 

wykonane: drewno, plastik, styropian. Wiedzą, że te przedmioty pływają dlatego, 

że wykonane są z takich właśnie materiałów, a zatoną przedmioty z metalu: 

moneta, gwóźdź oraz magnes. Wielkość przedmiotu nie ma wpływu na to, czy 

pływa, czy tonie; duży kawałek styropianu pływał, mała moneta utonęła. 

Następnie rodzic prosi dziecko o wrzucenie kulki z plasteliny- dzieci obserwują co 

się z nią dzieje, a następnie tę samą plastelinę rozpłaszcza(tworzy z niej łódkę)i 

kładzie na wodzie -plastelina nie tonie. Razem wyciągnijcie wnioski dlaczego tak 

się dzieje? 

                           

 

                 POZDRAWIAMY I ŻYCZYMY SŁONECZNEGO WEEKENDU 😊 😊 


