
 

 

Dzień dobry moi drodzy!!! 

 

Oto kilka propozycji zabaw na ten tydzień. 

 
 

 

1. „Ćwiczenia buzi i języka” – wykonuj ćwiczenie według wskazówek: 

 

• Rybka – wysuń wargi do przodu (rób ryjek), powoli je otwieraj  i zamykaj. 

• Groźny pies – zagryzaj górnymi zębami dolną wargę, naśladuj warczenia psa. 

• Wyjący pies –  naśladuj wycie psa. 

• Króliczek – kładź kredkę między górną wargą a nosem i staraj się ją tam 

utrzymać. 

• Kotek z mleczkiem na nosie i na brodzie – mocno wyciągaj język do góry, 

naśladuj zlizywanie mleczka nad górną wargą, potem mocno wyciągaj język na brodę 

i naśladuj zlizywanie mleczka pod dolną wargą. 

 

 

Zabawa ruchowa „Pająk i mucha”. Rodzic jest „pająkiem”, a dziecko „muchą”. Na 

sygnał: mucha fruwa,dziecko biega, na sygnał: pająk idzie, dziecko zatrzymuje się i 

pozostaje w bezruchu. 

 
Zabawa „Deszczyk pada, słonko świeci”. 

Na słowa rodzica „słonko świeci” dziecko porusza się po pomieszczeniu – może 

skakać, biegać. Na sygnał „pada deszcz” – dziecko kuca i robi daszek ze swoich 

rączek. Zabawę powtórzyć kilka razy. 

 

Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Dotknij”. – potrzebna będzie książka, albo gazeta, 

lub kartka papieru. 

Dziecko stoi, trzymając oburącz książkę – ręce są wyciągnięte do przodu i 

wyprostowane w łokciach. Dziecko wykonuje wymach nogą, starając się dotknąć nią 

trzymany przedmiot. To samo zadanie wykonują drugą nogą. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ćwiczenie nóg „Rowerek”. 

Dziecko leży na plecach. Nogi zgięte w kolanach unosi w górę i wykonuje ruchy, 

takie jak przy jeździe rowerem. 

 

Zabawa „ Gdzie jest zabawka?”. Rodzic prosi dziecko, aby wzięło swoją ulubioną 

zabawkę i kieruje do niego polecenia: 

Połóż zabawkę obok krzesła/na krześle/po prawej stronie krzesła/ po lewej stronie 

krzesła/przed krzesłem/pod krzesłem / nad krzesłem. 

 

Temat : Poznajemy urządzenia elektryczne w swoim domu 

 

 

,,Urządzenia elektryczne w moim domu” - spróbuj wymienić, jaki sprzęt elektryczny 

znajduję się w Twoim domu i do czego jest wykorzystywany? 

 

 

Nazwy i dźwięki sprzętów AGD w kuchni i łazience | Pandusiowo-  posłuchaj 

jakie odgłosy wydają przedmioty codziennego użytku. 

 

 

Zagadki o urządzeniach elektrycznych 

 
 

Połyka kurze i drobne przedmioty. Czy zgadniesz kto to taki? 

(odkurzacz) 

 

Nalewasz do mnie wodę, ja ją ugotuję. Będziesz miał smaczną herbatę. 

(czajnik) 

 

Gdy ubrania są pomięte to mknie po nich jak zaklęte. 

(żelazko) 

 

Bez niej życie byłoby trudne, bo ubrania byłyby brudne. 

(pralka) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O Wojtusiu , który nie dbał o porządek- opowiadanie 

autor Bożena Forma 

 

 

 

Wojtuś nie szanował swoich zabawek. W jego pokoju panował zawsze bałagan. 

Porozrzucane samochody i klocki. Poplamione, z powyrywanymi kartkami książki 

leżały w różnych miejscach. Nie pomagały żadne uwagi rodziców, którzy bardzo się 

martwili, że ich syn nie potrafi utrzymać porządku. Pewnego razu kiedy Wojtuś 

zasnął, zabawki postanowiły się wyprowadzić. Ukryły się na strychu w ogromnej 

skrzyni, do której już od dawna nikt nie zaglądał. Została tylko książka z obrazkami, 

ponieważ nie mogła się wydostać spod olbrzymiej sterty ubrań, która ją przygniotła. 

Rano z pokoju Wojtusia dobiegł głośny płacz. Przybiegła cała rodzina. Kiedy tylko 

otworzyli drzwi, od razu wiedzieli co się stało. 

- Myślę, że jest sposób na to, żeby zabawki wróciły - mamusia pogładziła Wojtusia po 

głowie. Chłopiec przestał płakać. 

- Jaki? One mnie nie lubią. Już nigdy do mnie nie wrócą. 

Nagle zauważył wystający róg książki. Delikatnie wyciągnął ją spod ubrań – 

przepraszam - szepnął tuląc książkę do siebie. 

- Mamusiu posklejamy jej kartki. Zaraz wygumkuję ślady kredek. Nie pozwolę ci 

odejść - szeptał cichutko. 

Tego dnia Wojtuś nie próżnował. Cała rodzina obserwowała jak sprząta w swoim 

pokoju. Wieczorem kiedy leżał w łóżku marzył tylko o jednym - żeby zabawki 

wróciły. W nocy śniło mu się, że na półkach pojawiły się samochody. Po dywanie 

toczyła się kolorowa piłka a miś z pajacykiem bardzo się cieszyli, że w pokoju panuje 

taki porządek. Na szafce stały równo ustawione książki, a w pojemniku kolorowe 

klocki zachęcały do zabawy. 

Wczesnym rankiem kiedy słońce zajrzało do pokoju Wojtusia ze zdziwienia aż 

zastukało w szybę okna. Wszystkie zabawki siedziały na swoich miejscach. W 

pokoju było zupełnie inaczej niż zwykle. Wszędzie panował porządek. 

Wojtuś usiadł na łóżku i... nie wierzył własnym oczom. 

- Jesteście, naprawdę jesteście. To nie sen. Bardzo was przepraszam. Obiecuję, że już 

zawsze będę o was dbał i nigdy nie pozwolę wam odejść. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Piosenki dla dzieci. Spoko Loko - Mały domek 
 

Wysłuchanie wiersza ,,Odkurzacz” 

 

 

Odkurzacz 

Tosia z odkurzaczem 

chodzi po dywanie. 

Wąż kurz i okruszki 

zjada na śniadanie. 

 

Syczy, burczy głośno, 

jest zadowolony. 

Tosia dumna z siebie. 

Dywan odkurzony! 
 

„Pokój z gazety” - zabawa ruchowa. Dajemy dziecku gazetę, następnie rozkłada ją 

samodzielnie na podłodze i wykonuje podczas piosenki ,, Bańkę łap” podane 

polecenia: 

• podskakuj obunóż to rytmu piosenki, 

• podskakuj rytmicznie na prawej nodze, 

• podskakuj rytmicznie na lewej nodze, 

• stań na lewej nodze i pokaż, gdzie jest sufit, 

• stań na prawej nodze i pokaż, gdzie jest sufit. 

 

 

 

 

 

Miłej zabawy!!! 


