
WITAMY WAS DRODZY RODZICE I DZIECI, 

I ZAPRASZAMY NA ŚRODOWE ZAJĘCIA  

I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY. 

 

Leśny Skrzacie, dzisiaj wykonamy pracę plastyczną pt. „Kurki”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice do wykonania tej pracy potrzebujemy: 

➢ połówki płatków kosmetycznych,  

➢ mazaki lub kredki do wykonania oka, dziobu, czubka i nóg oraz ziarenek przy każdej 

kurce. 

Jeżeli nie macie Państwo zielonej kartki nic nie szkodzi, wykonajcie ją na białej, a dzieci 

same narysują trawkę. 

 

Drodzy Rodzice proponujemy jeszcze: 

➢ „Tor z jajkiem” (oczywiście jajkiem z kinderki). Potrzebujemy drewnianą łyżkę 

 i jajko kinderkę.  

Leśny Skrzat trzyma łyżkę, a  Rodzice kładą jajko na łyżkę. Zadaniem dziecka jest 

przejście po pokoju i nie upuszczenie jajka. 

 

➢ „Zgubione jajko” (możemy wykorzystać to samo jak z kinderki lub inny przedmiot). 

Leśny Skrzat zamyka oczy, ale nie podgląda. Zadaniem Rodzica będzie schowanie 

jajka. Następnie Leśny Skrzat otwiera oczy i jego zadaniem będzie odszukanie jajka. 

Rodzic może podpowiadać ciepło jeżeli dziecko jest blisko zaś zimno jeżeli dziecko 

jest daleko od jajka.  

                                                                                                                               Powodzenia! 



Leśny Skrzacie, pamiętasz rolnika Michała? W swoim gospodarstwie miał dużo zwierząt. 

Ale ile ich było?  Dowiesz się, gdy je policzysz. Narysuj w okienkach tyle kropek , ile jest 

zwierząt w każdym rzędzie.  (rozwijanie liczenia i percepcji wzrokowej) 

 



Na koniec dzisiejszego dnia – ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem piórka lub kulki 

zrobionej z gazety (stymulowanie układu oddechowego i wzmacnianie koncentracji uwagi) 

 

„Zdmuchiwanki” 

Rodzic kładzie piórko lub kulkę na ręce,  głowie,  ramionach,  pleckach itp. Leśny Skrzat ma 

zdmuchnąć piórko lub kulkę, które “przypadkiem” tam się ulokowały.  Potem można  zamienić się 

rolami. 

„Bujanie misia” 

Leśny Skrzat kładzie się na łóżku. Rodzic na brzuchu dziecka kładzie maskotkę, na przykład 

pluszowego misia. Dziecko delikatnie bierze wdech nosem i wypuszcza powietrze ustami.  

W tym czasie Rodzic obserwuje, jak miś unosi się i opada, dokładnie w rytm wdychanego 

 i wydychanego powietrza. Dziecko robi to swobodnie, aby nie  obudzić misia przesadnym 

dmuchaniem! Można powtórzyć kilkakrotnie i zmienić się rolami z Rodzicem. 

„Fryzurka” 

Leśny Skrzat dmucha ku górze na swoją grzywkę, aby się włosy ruszały i utrzymywały 

chwilę w powietrzu. 

„Wyścig” 

Na stole kładziemy dwa piórka w różnych kolorach lub dwie kulki z gazety. Rozpoczyna się 

wyścig:  Leśny Skrzat i Rodzic  dmuchają na przedmioty. Zwycięzcą jest ta osoba, której 

piórko lub kulka dotrze do końca stołu.  

 

Rodzicu, kiedy obserwujesz u swojego dziecka niepłynność mowy lub jąkanie, przyczyną jest 

zaburzenie układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Oznacza to, że na “zacinanie 

się” dziecka wpływa nieprawidłowa kontrola oddechu połączona z problemami realizacji 

dźwięków i głosek. Zwykle w takich przypadkach logopedzi zalecają ćwiczenia oddechowe, 

które pomogą świadomie wpływać na jakość wypowiedzi. Ich celem jest nie tylko 

zsynchronizowanie faz wdechu i wydechu, ale również relaksacja i rozluźnienie mięśni 

niezbędnych podczas oddychania. 

                                                          

                                                                                                              Do jutra! 

 

 

 


