
Czwartek 04.06.2020 

Temat dnia: O czym marzysz? 

 

Zestaw ćwiczeń ruchowych. 

1. Do celu – ustawiamy na środku dużą piłkę. Metr od niej rysujemy linię, na której stoi dziecko. 

Dziecko otrzymuje woreczek gimnastyczny (mogą być skarpety zwinięte w kulkę), którym stara się 

trafić w piłkę. Po dwóch kolejkach Rodzic zwiększa odległość, z której dziecko rzuca woreczkami. 

 

2. Szczur – dziecko stoi przed rodzicem, który kręci skakanką dookoła własnej osi, tuż nad ziemią. 

Dziecko przeskakuje przez skakankę. Jeśli mu się to nie uda, próbuje jeszcze raz. 

 

3. O czym marzysz? – rozmowa na temat marzeń dziecka.  

Na początku proszę o przeczytanie poniższego wiersza dziecku. 

 

Marzenia  

 

Dzieci lubią mieć marzenia, 

Chcą, by były do spełnienia. 

Każde w głowie ma guziczek, 

Taki mały żółty pstryczek, 

 

Co im świat piękniejszym czyni, 

Od Krakowa aż do Gdyni. 

 

Krzysio chciałby być pilotem. 

Pstryk – już lata samolotem. 

Ewa chce lekarzem zostać. 

Pstryk – już w białym kitlu postać. 

Kosmonautą chce być Jurek. 

Pstryk – i pędzi w kosmos, w górę. 

 

Lecz są również takie dzieci, 

Którym słońce słabiej świeci. 

Jacek, co ma chorą nogę, 

Chciałby dosiąść hulajnogę. 

Julia, która słuch ma słaby, 

Chce usłyszeć szelest trawy. 

 

Ale wszystkie ich marzenia, 

Są z tym pstryczkiem do spełnienia. 

No, więc śmiało, przekręć pstryczek, 

A nuż właśnie dziś guziczek 

W świat twych marzeń cię zabierze 

– Będziesz zdrowy bohaterze 

 



Rodzic mówi: 

 Niedawno rozmawialiśmy o chłopcu z Afryki – Josefie.       

 Jakie było jego marzenie? (pójść do szkoły, uczyć się)  

Czy jego marzenie się spełniło? 

Rodzic prosi, aby dziecko odpowiedziało na pytania: 

Co to są marzenia? 

Jakie są twoje marzenia? 

Czy wszystkie się spełniają? Od czego zależy?  

Czy marzenia są potrzebne? 

 

Należy tak pokierować wypowiedziami dziecka, aby doprowadzić do tego, że marzenia to myślenie o 

tym, co sprawia nam przyjemność, co chciałoby się mieć, zobaczyć, robić... 

 

4. Na wyspę marzeń zabiorę...- rodzic rozpoczyna zdanie, a dziecko kolejno dokłada wyraz do 

rozpoczętego zdania. 

 

5. Moje największe marzenie – wykonanie pracy plastycznej. Rodzic zachęca dziecko, aby 

wykonało obrazek przedstawiający jego największe marzenie. Dziecko może użyć dowolnej 

techniki plastycznej.. 

 

6. Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci: 

- Spiżarka - umieścić kęs jedzenia na podniebieniu np. nutelli i zlizywanie jej, przy otwartych ustach. 

Jest to bardzo dobre ćwiczenie 

- Konik - wydawanie dźwięków naśladujących kląskanie konia 

- Winda - wyciąganie naprzemienne języka raz do górnej wargi raz do dolnej 

- Oblizywanie językiem warg 

- Cukierek- naśladujemy przekładanie cukierka z jednej strony na drugą 

- Młotek - ćwiczenie bardzo trudne - udawanie wbijania gwoździa ( jeżyk udrza o podniebienie) 

- Żyrafa, słoń - polega na próbie zwinięcia języka w trąbkę 

- Zmęczony pies - wysunięcie języka na zewnątrz i wydawanie 'hahahaha' 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Znajdź i policz takie same kwiaty.  
Wyniki wpisz w kratkę pod odpowiednim kwiatkiem 

 (wpisz liczbę lub narysuj tyle kresek ile jest kwiatów). 

 
 


