
czwartek 7.05.2020r. 

Dzieci i Radzice – zachęcamy do zabaw i ćwiczeń. 

Posłuchajcie piosenki ,,Trzech muzyków z kontrabasem” i włączcie się do zabawy ruchowej. Na jakich 
instrumentach grają muzycy? Nazwijcie te instrumenty ☺  

 
Zabawa logopedyczna ,,Ciche – głośne dźwięki głosek”. Ćwiczenia artykulacji, różnicowania głosek. 
Rodzic wypowiada z dzieckiem różne głoski (kilkakrotnie jedną głoskę np. aaa, ooo itd.)  – przemiennie raz 
cicho raz głośno: 

a, e , i , o , u , y 
p, b, t, d, w, f, 
sz, cz, dz, dż 

 
 

Teraz czas na ruch – bo sport i gimnastyka to zdrowie! 
 

Zabawa ruchowo-muzyczna „Boogie-woogie” https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 
 
Przykładowy zestaw ćwiczeń: 
● Zabawo orientacyjno – porządkowa Mijanie. Dziecko i rodzic ustawieni naprzeciwko siebie           

w dłuższej odległości. Na sygnał biegną na wprost siebie, zamieniając się na miejsca (mijają się              
prawą stroną).  
 

● Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Wspięcia, ręce w górze; przysiady, półskłony, „pajacyki”,           
wyskoki. Podskoki na jednej, dwóch nogach. 
 

● Ćwiczenie tułowia – skręty Pokaż sufit. Klęk podparty, lewa ręka nad głową – wskazanie ręką sufitu                
(wzrok kierować za rękę, a następnie powrót do klęku podpartego). 
 

● Ćwiczenia mięśni pleców i brzucha – Rowerek . Leżymy na plecach, naprzemiennie unosimy nogi,              
ze zmianą dynamiki. 

 
● Ćwiczenia równowagi. Marsz: kilka kroków we wspięciu, a potem marsz zwykły przy muzyce. 

 
 

Po zakończonych ćwiczeniach, zachęcamy Dziecko do słuchania muzyki relaksacyjnej – uświadamiamy 
potrzebę wyciszenia w ciągu dnia, relaksacji, odprężenia oraz szkodliwości nadmiernego  

hałasu dla zdrowia. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w


 

czwartek 

Dzieci z „Radosnej Gromadki”- popatrzcie na obrazek i policzcie instrumenty. Narysujcie obok tyle kropek 
ile jest instrumentów. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Zabawa ortofoniczna „Odgłosy”. 

Rodzic czyta a dziecko naśladuje głosy pojazdów, zwierząt, instrumentów: 

Jedzie pociąg- fu, fu, fu 
Trąbi autko- tu, tu, tu 
A bębenek- bum, bum, bum 
Na to żabki kum, kum, kum 
Konik człapie- człap, człap, człap 
Woda z kranu- kap, kap, kap 
Mucha bzyczy- bzy, bzy, bzy 
A wąż syczy- sy, sy, sy 
Piesek szczeka- hau, hau, hau 
Kotek miauczy- miau, miau, miau 
Bocian woła- kle, kle, kle 
Już odpocząć chcę. 
 
 


