
 
Krąg tematyczny: Wakacje tuż – tuż 

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

Język wyruszył na wakacje. Wsiadł do samochodu i mocno kręcił kierownicą (dziecko rysuje 

koła językiem, po górnej i po dolnej wardze). Zaczął padać deszcz, więc włączył wycieraczki 

(dziecko porusza językiem od jednego do drugiego kącika ust). Kiedy wyszło słońce, wysiadł 

z samochodu i przesiadł się do balonu, którym poleciał wysoko do góry (dziecko przesuwa 

język za górne zęby po wałku dziąsłowym). Ponieważ wiał dość silny wiatr, balon raz unosił 

się wysoko do góry, a raz opadał na ziemię (dziecko porusza językiem, na zmianę, raz do 

górnych, a raz do dolnych zębów). Język z zaciekawieniem przyglądał się, jak pięknie po niebie 

płynęły białe chmury (dziecko przesuwa język po podniebieniu, od zębów w stronę gardła). 

Postanowił wylądować na ziemi i zwiedzić najbliższą okolicę na rowerze (dziecko rysuje 

językiem koła między zębami a wargami), ale kiedy jechał, często musiał dzwonić dzwonkiem 

(dziecko mówi: dzyń, dzyń). Z radosnym uśmiechem na twarzy wrócił do swojego domu 

(dziecko szeroko rozciąga wargi). 

 

Posłuchaj wiersza pt. „Wakacyjne rady”   

 

 

Głowa nie jest od parady 

 i służyć ci musi dalej. 

 Dbaj więc o nią i osłaniaj 

 kiedy słońce pali. 

 

 Płynie w rzece woda  

 chłodna, bystra, czysta, 

 tylko przy dorosłych  

 z kąpieli korzystaj. 

 

 Jagody nieznane  

  gdy zobaczysz w borze - 

 Nie zrywaj! Nie zjadaj! -  

 bo zatruć się możesz. 

 

 Urządzamy grzybobranie 

 jaka rada stąd wynika? 

 Gdy jakiegoś grzyba nie znasz 

 nie wkładaj go do koszyka. 

 

 Biegać boso - przyjemnie, 

 ale ważna rada: 

 - idąc na wycieczkę 

 dobre buty wkładaj! 

 

 Gdy w polu, w lesie, czy za domem  

 wykopiesz jakiś przedmiot zardzewiały - 

nie dotykaj go! 

 Daj znać dorosłym! 

 śmierć niosą groźne przedmioty! 

 

 

  



 „Wakacyjny kodeks” 

  
Obejrzyj ilustrację i opowiedz o bezpiecznych zachowaniach podczas 

wakacji.  
 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa „Letnia rozgrzewka”  

Poruszaj się przy akompaniamencie muzyki (marsz, bieg, podskoki). Gdy rodzic zatrzyma 

nagranie po raz pierwszy, połóż się na plecach tak, jakbyś się opalał. Na drugą pauzę połóż się 

na brzuchu i wykonuj ruchy naśladujące pływanie.  Na trzecią pauzę połóż się na plecach i 

wykonuj ruchy nogami, jakbyś jechał na rowerze. 

 

  



Zabawy przy piosence „Bezpieczne wakacje” - dowolna improwizacje ruchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

  „Bezpieczne wakacje” - Zozi 

Ref. 

Już idzie lato  

idą wakacje. 

Będzie zabawa, będą atrakcje. 

Będzie wspaniale, będzie bajecznie, 

kiedy wakacje miną bezpiecznie. 

 

1.Moja mama musi wiedzieć 

gdy wychodzę domu. 

Mam w pamięci  

zawsze do niej numer telefonu. 

Zanim wyjdę to przez okno 

sprawdzam stan pogody 

i ubieram się dla zdrowia 

no i dla wygody. 

 

Ref.)  

 

Już idzie lato  

idą wakacje. 

Będzie zabawa, będą atrakcje. 

Będzie wspaniale, będzie bajecznie, 

kiedy wakacje miną bezpiecznie. 

 

2. słońce sapie 

 bezpiecznego ulic przechodzenia. 

Gdy mnie nagle burza złapie 

to szukam schronienia. 

Choćby nie wiem  

jakby miły 

z obcym nie pogadam. 

Dokąd idę i gdzie mieszkam  

to nie jego sprawa. 

 

Ref.) 

 

Już idzie lato  

idą wakacje. 

Będzie zabawa, będą atrakcje. 

Będzie wspaniale, będzie bajecznie, 

kiedy wakacje miną bezpiecznie. 

 

3.Na wycieczce w samochodzie 

muszę zapiąć pasy. 

A gdy słońce mocno świeci  

lubię głowę nakryć. 

Kiedy upał jest ogromny  

piję dla ochłody. 

Zły to pomysł by na główkę 

skakać gdzieś do wody. 

 

Ref.) 

 

Już idzie lato  

idą wakacje. 

Będzie zabawa, będą atrakcje. 

Będzie wspaniale, będzie bajecznie, 

kiedy wakacje miną bezpiecznie. 

 

 

ZADANIE DOMOWE: 

 5 LATKI: KP 4 s, 53, ćw.1  

6 LATKI:KP 5, s. 70 – 71; KA, k. 10,11.; KP 5 s. 66 – 67; KP 5 s. 73, KP 5, s. 

72.  

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM

