
Witamy serdecznie. Drodzy Rodzice, drogie dzieci. 

 Ten tydzień rozpoczniemy wierszem Jana Brzechwy, pt. „ZOO”.  

Autorem wiersza jest Jan Brzechwa  

Matołek raz zwiedzał zoo  

I wołał co chwila: "O-o!"  

"Jaka brzydka papuga!"  

"Żyrafa jest za długa!"  

"Słoń za wysoki!"  

"A po co komu te foki?"  

"Zebra ma farbowane żebra!"  

"Tygrys  

Chętnie by mnie stąd wygryzł!"  

"Na, a zajrzyjmy pod daszek:  

Żółw - tuś, bratku, tuś!"  

"A to? Ptaszek.  

Niezły ptaszek -  

Struś!"  

Wreszcie zbliża się do wielbłąda,  

Uważnie mu się przygląda  

I powiada wskazując na niego przez kraty:  

"Owszem, niezły. Niczego! Szkoda tylko, że garbaty”.   

Spróbujcie Państwo podczas odczytywania dodać aspekt humorystyczny, spróbujcie 

modulować głosem, intonować i akcentować odpowiednio słowa, które wskazują na brak 

mądrości ze strony bohatera wiersza. Potem na miarę możliwości, zadajcie dzieciom kilka 

pytań, m.in. skąd wiemy, że ktoś jest mądry, co to znaczy być mądrym, kogo mądrego znają, 

co świadczy o tym, że można go uznać za mądrego, jak postępować i co robić, żeby być 

mądrą osobą.  

Wybierzcie się na spacer po okolicy i spróbujcie wyszukać ciekawe miejsca i budowle ( 

chętni mogą namalować to, co ich najbardziej zaciekawiło i zwróciło uwagę podczas 

spaceru).  

 

 

Zabawa konstrukcyjna "Moja miejscowość "( Klocki różnego rodzaju i różnej wielkości)  

 

Dzieci budują z klocków (różnego rodzaju i różnej wielkości) budowle przypominające te, 

które znajdują się w ich najbliższej okolicy.  

 

Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę (lusterko 

dla dziecka)  

 

Rodzic demonstruje prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie.  

 - W mieście stoi sygnalizator świetlny – gdy świeci zielone światło: dzieci unoszą 

język do góry, gdy świeci czerwone światło – język umieszczają za dolnymi zębami 

https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/


 -Samochody – dzieci naśladują jazdę samochodem: czubek języka przesuwają po 

podniebieniu od zębów w stronę gardła, kilkakrotnie powtarzając ten ruch. 

 - Wieżowiec – w wieżowcu winda kursuje raz w górę, raz w dół. Dzieci wykonują 

ruch językiem, unosząc go raz w stronę nosa, a raz w stronę brody. 

 - Przedszkolaki – w przedszkolu pani wita się rano z dziećmi. Dzieci dotykają 

czubkiem języka do każdego zęba na górze i każdego zęba na dole. 

 - Konik – dzieci naśladują stukot kopyt konia: odbijają język od podniebienia, 

jednocześnie rozciągając, a następnie ściągają wargi w dziobek. 

 - Krowa – dzieci naśladują ruch żucia, pokazując, jak krowa na łące je trawę. 

 - Traktor jeździ w koło po polu – dzieci unoszą czubek języka na górną wargę i 

wykonują koliste ruchy po górnej i po dolnej wardze. 

Kolorowanki ( załączniki)- przygotowane dla Państwa dzieci w załącznikach kolorowanki 

dotyczą tematyki napraw wszelkiego rodzaju. Proszę porozmawiać z dzieckiem na temat tego, 

co i czym możemy naprawić. Dodatkowo dla chętnych proponujemy spróbować naprawić coś 

w domu razem z dzieckiem.  

Piosenka „Mądre dzieci segregują śmieci”-  

https://www.youtube.com/watch?v=2Fx-ivgyUMU 

Zajęcia kulinarne- zdrowe słodycze 

https://www.youtube.com/watch?v=0KempFaJL8M 

Zajęcia dla chętnych. Można zaproponować dzieciom wykorzystanie słodyczy, ale w mądry 

sposób, spróbować alternatywnych przepisów. Myślę, że zabawa będzie dla całej rodziny.  

Mój program TV- zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem dostępnych w domach 

materiałów. Tematyka zabawy może być dowolna, chodzi głownie o to, aby dziecko umiało 

wcielić się w rolę „ informatora”, kogoś, kto za pomocą gestów lub słów potrafi coś 

przekazać odbiorcom. Zachęcamy do zaangażowania w zabawę wszystkich domowników. Na 

pewno będzie to udany czas pełen radości i śmiechu. Pamiętajmy, że każdy pomysł jest tutaj 

dobry. 

Opowiadanie pt. „ Kłopoty maluszków”-   

W szatni wielkie zamieszanie. Maluchy wychodzą do ogrodu. Na dworze panuje zima. Wszędzie leży 
śnieg a mróz zamienił kałuże w lód. Trzeba się ciepło ubrać.  
- Nareszcie jestem gotowy - Paweł podchodzi do pani. 
- A co z butami? - pani spogląda pytająco. 
- Ojej, pomyliłem się i ubrałem odwrotnie - zmartwił się chłopiec. 
Nagle słychać pochlipywanie. To Ola nie potrafi zawiązać sznurowadła.  
- Proszę pani, coś się stało z moimi guzikami - krzyczy przerażona Asia szarpiąc kurtkę.  
Pani Ela jest bardzo cierpliwa. Każe wszystkim usiąść koło swoich szafek. Kolejno podchodzi do dzieci i 
stara się im pomóc. Tłumaczy jak zapiąć guziki, założyć buty, zawiązać sznurowadła.  
Kiedy już wszyscy stanęli pod drzwiami, gotowi do wyjścia, zwróciła się do dzieci.  
- Wiem, że chcecie być samodzielni, jednak przedszkolakami jesteście od niedawna i musicie się 
jeszcze wiele nauczyć. Ja wam w tym chętnie pomogę. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Fx-ivgyUMU
https://www.youtube.com/watch?v=0KempFaJL8M


Prosimy dzięki pomocy opowiadania przekazać dziecku, jak ważna jest samodzielność. Spróbujmy 
doskonalić tę umiejętność u naszych pociech. Teraz jest ku temu dobra sposobność, ponieważ 
pozostając z dzieckiem w domach, mamy  do tego wiele okazji.  

Zabawa w sklep- zabawa dydaktyczna, ruchowa i badawcza. Wykorzystując dostępne w domach 
artykuły spożywcze, higieniczne oraz dziecięce ( np. ubrania, zabawki) , prosimy pobawić się z 
dzieckiem w sklep. Należy odpowiednio posegregować przedmioty według odpowiednich działów. 
Proponujemy również wykorzystać zamianę ról, raz dorosły jest klientem, a raz dziecko. Przy okazji 
można pokusić się o zabawę z wykorzystaniem pieniędzy. Oczywiście mogą to być zamienniki tych 
prawdziwych, np. wycięte z papieru. Celem zabawy jest umiejętność właściwego dopasowania 
przedmiotu do odpowiadającemu mu kryterium, zabawa z podziałem na role oraz utrwalenie 
znajomości wartości pieniędzy i ich właściwego wykorzystania.  Do pomocy posłużyć mogą ilustracje 
dołączone w załącznikach. 

Ćwiczenia manualne, czyli trening małej motoryki  

 dotykanie tkanin o różnej fakturze; 

 ugniatanie kartek, folii aluminiowej, kłębków waty; 

 strząsanie wody z dłoni; 

 zabawy miękkimi pacynkami (nakładanie ich na rączkę itp.); 

 turlanie piłeczki, ugniatanie balonów. 

Ścieżka sensoryczna- propozycja samodzielnego wykonania.  

Ścieżka sensoryczna jest specjalnie ułożonym torem do pokonania dla dzieci. By pobudzać 

receptory dotykowe znajdujące się w stopie lub dłoniach powinna być wykonana z różnego 

rodzaju faktur lub elementów. Maluch chodzący po zróżnicowanych materiałach doznaje 

przyjemnych dla niego, a czasem mniej przyjemnych wrażeń dotykowych. Oczywiście na 

własne potrzeby można wykorzystać ją w sposób, który nasze dziecko będzie w stanie 

zaakceptować ( na leżąco, na siedząco, samymi rączkami, stopami, nogami- z pomocą 

dorosłego).  

Ścieżki sensoryczne bez problemu można nabyć w sklepach z artykułami i zabawkami dla 

dzieci. Można natomiast zrezygnować z kupna i wykonać ścieżkę samodzielnie w domu. Z 

pewnością dzieci chętnie zaangażują się w proces tworzenia ścieżki, co będzie dla nich 

dodatkową zabawą. Należy jednak zaopatrzyć się w materiały, które potrzebne są do 

wykonania ścieżki sensorycznej: 

 Niskie pojemniki, pudełka, woreczki, poszewki na poduszki - do których 

wsypiemy/włożymy materiały. 

 Kartony, koce – do których przymocujemy, przyszyjemy lub przykleimy elementy po 

których będzie stąpało dziecko. 

 Materiały o różnej fakturze, grubości, wielkości. Dostępne w najbliższym otoczeniu: 

kamyczki, żwirek, piach, liście, kasztany, żołędzie, siano, trawa, szyszki, muszle, 

kawałki kory lub trocin drzewnych. 

 Produkty spożywcze: groch, ryż, kasza, makaron o różnym kształcie, cukier, ziarna 

kawy. 

 Inne: wata, miękkie pompony, folia bąbelkowa lub aluminiowa, sznurki, rzepy, ścinki 

tkanin. 



Najlepiej będzie pociąć jakiś duży karton, na jego elementach przykleić wyżej wymienione 

produkty, które dziecko będzie mogło zmysłowo poznać samodzielnie lub z pomocą 

dorosłego. 

Ścieżkę sensoryczną z powodzeniem można stworzyć także w ogrodzie lub na działce 

wykorzystując do przejścia na boso trawnik, chodnik, drogę lub rozkładając wybrane 

materiały. 


