
Zajęcia logopedyczne na 14.04.2020 r. 

Temat: „Czary – mary” 

Witajcie Kochani! 

Jak minął okres Świąt Wielkanocnych? Brzuszki okrąglutkie? Zajączek przyniósł upominek? 

Wspaniale! 

Teraz już czas, aby wrócić do naszych ćwiczeń. Wiem, że czasem jest trudno i nie macie ochoty,  

ale dzięki naszym zabawom będziecie jeszcze piękniej mówili i wysławiali się.  

Dzisiaj potrzebne będą: paski papieru i lusterko. A dla chętnych: pieczątki kwiatków – wykonane  

z przekrojonych ziemniaków, kartka papieru i farby. 

Bardzo w Was wierzę! Jesteście moimi super Bohaterami! Do dzieła! 

 

1.  Zacznijmy od zagadek- ćwiczeń słuchowych. 

Kochany Przedszkolaczku, posłuchaj odgłosów i zgadnij co to jest ? 

Drogi Rodzicu, potrzebujemy Twojej pomocy. Na stronie http://odgłosy.pl wybierz kilka odgłosów 

natury i zwierząt zamieszkujących łąkę. Nie zdradzaj, co wybrałeś, niech nasz mały Super Bohater sam 

zgadnie  

 

2. Zabawa „Spacer na łąkę” – ćwiczenia ruchowe z elementami „Gimnastyki mózgu”: 

Wiosenna wróżka ze swoją czarodziejską różdżką zaprasza Was na wiosenną łąkę.  

W rytm muzyki „Wiosennej poleczki” https://www.youtube.com/watch?v=wYSzeb6jrTM  wykonujcie 

ruchy naprzemienne – prawy łokieć dotyka lewego kolana, a lewy łokieć prawego kolana.  

Następnie oburącz rysujcie w powietrzu to, co wyczarowała wróżka. A były to: motyle, ślimaki, 

kwiaty, biedronki z kropkami, trawa, słoneczko, chmurki. Super!  

Teraz zatańczcie jak  lubicie!  

3. Pewnie jesteście bardzo zmęczeni tymi podskokami i tańcem. Chwilkę odpoczniemy wykonując 

ćwiczenia oddechowe. Weźcie proszę pasek papieru do rączki. Rodzic czyta, dziecko wykonuje wdech 

nosem, wydech ustami, długi, powolny. 

Na łące wieje mały wiaterek – dziecko dmucha lekko na trzymany przed ustami pasek papieru. 

Teraz wiatr jest mocniejszy – dzieci dmuchają mocniej. 

Wiatr się uspokoił. Możemy wąchać kwiaty.( wdech nosem – wydech nosem) 

Powtórzcie ćwiczenie 3 razy. 

http://odgłosy.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=wYSzeb6jrTM


4. Wykonamy teraz ćwiczenia naszej buzi i języczka  - ćwiczenia artykulacyjne najlepiej wykonywać 

z lusterkiem.. 

- Nad kwiatami fruwają motyle – język wykonuje ruchy pionowe przy szeroko otwartych ustach. 

- Dookoła kwiatów fruwają pszczoły  - oblizywanie warg. 

- Muchy latają zygzakiem – język od kącika do kącika.  

- Biedronka ma kropki – „stawianie kropek” językiem na podniebieniu. 

- Ślimak wychodzi z muszli – język przeciska się między zębami. 

- Ślimak zsuwa się po listku – język „ślizga się” po podniebieniu. 

 

5. Teraz czas, abyście  spróbowali naśladować odgłosy przyrody, które przeplatają się z odgłosami 

cywilizacji. Spróbujmy, bardzo wyraźnie wydawać te dźwięki  

- Szszszsz….- szumią drzewa. 

- Żżżżżż…. – przelatuje samolot. 

- Bzzzzz… - brzęczą pszczoły. 

- Cyk, cyk – cyka świerszczyk. 

- Cz… cz… cz… - obok łąki przejeżdża pociąg. 

 

6. Nauka wiersza „Czary mary” 

A teraz posłuchajcie, co wyczarował pewien królewicz, który znalazł czarodziejską różdżkę.  

Dziecko powtarza po Rodzicu kolejne wersy wiersza. 

Czapla czarną ma czuprynę, 

Kaczka wpadła w pajęczynę, 

Puchacz włożył rękawiczki, 

Pączki wpadły do doniczki. 

Kaczor loczki ma czerwone, 

Cztery rączki i ogonek. 

Biegacz wpadł na metę czwarty. 

Kto tu robi takie żarty? 

To królewicz January. 

On uczynił takie czary. 

Czarodziejkę ma pałeczkę 

I namieszał tu troszeczkę. (źródło: D. Krupa, Rymowanki- układanki ) 

 



7. Usprawnianie manualne – praca plastyczna „Łąka” – dla chętnych. 

Dziecko maluje zieloną farbą kartkę papieru. Potem stempluje pieczątką/pieczątkami wykonanymi z 

ziemniaków kolorowe kwiaty. 

 

 

 

Pozdrawiam Was Kochane Moje Słoneczka z całych sił!!! 

Pani Edyta 


