
1. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, 

żuchwę. 

 Lusterko dla każdego dziecka.  

• Kolory flagi – R. podaje kolory flagi. Gdy mówi biały – dzieci unoszą język 

do góry, w stronę nosa, gdy mówi czerwony – język opuszczają na dolną 

wargę.  

• Chorągiewki – tak jak chorągiewki poruszają się na wietrze, tak dzieci 

poruszają językiem po górnej wardze, od jednego kącika ust do drugiego.  

• Lech, Czech, Rus jadą na koniach – dzieci naśladują osobno stukot kopyt 

koni każdego z bohaterów legendy. Przyklejają szeroko ułożony język do 

podniebienia i odbijają go, jednocześnie ściągając wargi w dziobek                            

i rozciągając szeroko.  

• Orzeł – dzieci wysuwają język do przodu, unosząc jego czubek do góry,                   

i poruszają nim na boki, tak jak orzeł swymi skrzydłami.  

• Wędrówka po Polsce – przy szeroko otwartej jamie ustnej dzieci wysuwają 

język do przodu i poruszają nim do góry, w dół, w prawą stronę, w lewą stronę. 

 

2. Zapoznanie się z wyglądem parków. 

Chętnie dzieci mogą wyszukać parki w albumach przyrodniczych.  

R. tłumaczy, że parki to takie obszary, gdzie jest dużo drzew, trawy i gdzie 

można odpocząć. (Zdjęcia różnych parków w załączniku nr 1) 

 

3.  Ćwiczenia ortofoniczne Odgłosy przyrody.  

Dzieci powtarzają za R.: bzyczenie osy (bzzz, bzzz), odgłos wiatru (fiu, fiu), 

chód konia (kląskanie). Odgłosy mogą być powtarzane w różnych 

kombinacjach (np. odlot ptaków – śpiew ptaków – chód konia). 

4.  Zabawa relaksacyjna Odpoczynek na łonie natury.  

Nagranie muzyki relaksacyjnej (odgłosy lasu i śpiew ptaków): 

https://www.youtube.com/watch?v=YxfnUPqWV0k 

 R. prosi, aby dzieci położyły się na plecach i posłuchały jego opowieści z 

zamkniętymi oczami (w tle słychać ciche dźwięki muzyki).  

Postanowiliśmy wspólnie wybrać się do lasu. Spakowaliśmy nasze plecaki i 

dziarsko wyruszyliśmy przed siebie. Wsiedliśmy do pociągu, który zatrzymał 

się w małej miejscowości. Ponieważ dzień był słoneczny, zrobiliśmy sobie 

spacer. Po dotarciu na miejsce naszym oczom ukazała się piękna i cicha 

polana. Nie było tam nikogo. Słychać było tylko śpiew ptaków i szum drzew. 

Rozłożyliśmy koce i położyliśmy się na nich, obserwując, jak na niebie wolno 

przesuwają się chmury. Zasnęliśmy. Po jakimś czasie obudziło nas kapanie 

kropel deszczu. Szybko zebraliśmy nasze rzeczy i pobiegliśmy do pociągu, 

który zawiózł nas do naszej miejscowości. To była cudowna wyprawa!  

Dzieci otwierają oczy i opowiadają o swoich wrażeniach (co słyszały, czy to 

było przyjemne). Mogą naśladować poszczególne etapy opowieści (np. 

pakowanie plecaka, spacer, leżenie na kocach, bieg).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YxfnUPqWV0k


5. Rozmowa przy mapie – Kolory na mapie. Duża mapa fizyczna Polski. 

(Załącznik nr 2) 

Dzieci z pomocą R. wskazują na mapie góry, morze, jeziora, miasta itp. 

Wspólnie obserwują, jakimi kolorami są one oznaczone.  

 

6.  Zabawa dydaktyczna Pocztówki z Polski.  (Załącznik nr 3) 

Kilka pocztówek w dwóch wersjach – jedna pocięta na 3 lub 4 części, a druga 

jako wzór. Dzieci składają pocztówki w całość według wzorów i przyklejają na 

kartkach. Następnie próbują określić, co na nich jest (morze, góry, miasto, 

itp.). – wybierz 2 pocztówki do złożenia. 

 

7. Karty pracy, cz. 2, nr 41 (zadanie dla 4 – latków; załącznik nr 4) 

Dzieci: − rysują po ramce wybranego przez siebie zdjęcia, − rysują budynki po 

śladach. Zabawy na świeżym powietrzu  

 

8. Spacer w pobliżu przedszkola – obserwowanie elementów przyrody. R. 

podczas spaceru pyta dzieci, czy zaobserwowały w przyrodzie coś takiego, co 

im się najbardziej podobało (np. drzewa, kwiaty).  

 

9. Zabawa ruchowo-naśladowcza Lata czy pływa? R. prosi dzieci, aby 

naśladowały lot motyla. Na jego klaśnięcie dzieci się zatrzymują. R. pyta np.: 

Co robi ryba? Co robi ptak? Dzieci naśladują poruszanie się danego 

zwierzęcia. 

 

10. Kończenie zdań typu W parku można…  

R. wypowiada zdanie, a dziecko je kończy. − W parku można… − W lesie 

można... − Na łące można…  

11. Zabawa plastyczna Tak wygląda osiedle w mieście.  

Kartki A3, kredki, kolorowe obrazki z elementami przyrody (kwiatami, 

krzewami, drzewami), wypychanka: tulipan, krokus, kwiat, choinka (wyprawka 

4-latka), kwiatki, samochód, kotek, wózek (wyprawka 3-latka) - załącznik nr 5. 

Zadaniem dzieci, jest narysowanie kilku bloków (prostokątów z kwadratowymi 

oknami) lub domów. Następnie dzieci uzupełniają powstałe rysunki o elementy 

przyrody – same rysują dodatkowe elementy, przyklejają obrazki, obrysowują 

kwiaty i choinkę. 
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