
Krąg tematyczny – WAKACJE TUŻ - TUŻ

Ćwiczenia i zabawy artykulacyjne Porządki pana Języczka – usprawnianie 
narządów artykulacyjnych.

Pan Języczek obudził się z samego rana. Otworzył szeroko drzwi do swojego domku. 
(dzieci szeroko otwierają usta) Wyjrzał na zewnątrz (wysuwają język do przodu) i rozejrzał 
się w prawo i w lewo (poruszają językiem w prawo i w lewo), aby zobaczyć, jaka jest 
pogoda. Sprawdził, czy na dachu jego domku nie obluzowały się żadne dachówki (oblizują 
górną wargę) i czy schody, które niedawno naprawiał, są w dalszym ciągu w porządku 
(oblizują dolną wargę). Wszystko było dobrze. Chciał zamknąć drzwi, ale coś je blokowało. 
Otwierał je kilkakrotnie (zbliżają wargi do siebie i rozciągają na boki). W końcu mu się 
udało. Drzwi zatrzęsły się (parskają – wykonują wibracyjne ruchy warg). Pan Języczek 
postanowił posprzątać w swoim domku, ponieważ mieli go odwiedzić przyjaciele. 
Powycierał kurze na szafie (masują językiem górne dziąsła pod wargą – usta mają 
zamknięte), powybierał śmieci spod łóżka (masują dziąsła na dole, za zębami – usta mają 



lekko otwarte), zebrał pajęczyny z sufitu (masują podniebienie – usta mają otwarte) i 
pozamiatał całe mieszkanie (szybko ruszają językiem w buzi w różnych kierunkach – usta 
mają otwarte). Otworzył okno, aby przewietrzyć (nabierają powietrza, przetaczają je z 
jednego policzka do drugiego). Pan Języczek bardzo się zmęczył tymi porządkami. Położył 
się więc na swoim łóżeczku, aby odpocząć (układają język za dolnymi zębami) i już po 
chwili z jego domku dochodziło ciche chrapanie (naśladują chrapanie). Ciiiiiii! (długo 
powtarzają słowo, na wydechu) Nie przeszkadzajmy mu. Kiedy Pan Języczek smacznie spał
na dworze zbierało się na burzę. Zerwał się wiatr i drzewa szumiały coraz głośniej 
(naśladują szum drzew: szszszsz…). Przerażone wróble zaczęły ćwierkać ćwir, ćwir…), a 
kukułka nawoływała inne ptaki, aby się pochowały (kuku…). Krople deszczu uderzały o 
szyby (kap, kap…), a woda w sadzawce bulgotała (bul, bul, bul…). Mruczek na płocie 
przeraźliwie miauczał (niauuuu), a Burek szczekał przy budzie hau, hau). W oddali słychach
było pohukiwanie sowy (uchuuu, uchuuu) i stukanie dzięcioła, który – zdenerwowany – 
coraz szybciej stukał w drzewo (puk, puk…). Małgosia uciekała przed deszczem, a jej buty 
tupały po kałużach (chlup, chlup). Brudna woda rozpryskiwała się wkoło (pac, pac… ). 
Dziewczynka była już blisko domu. Otworzyła drzwi, które przeciągle skrzypnęły (iiiiiii!), i 
już była bezpieczna. Z tej wielkiej radości zaczęła nucić swoją ulubioną melodię.

Witajcie dzieci. Zapraszam Was abyśmy razem pouczyli się wierszyka z okazji 
pewnego święta. Zadam Wam zagadkę. Zgadnijcie o kim jest mowa:
To jest mój bohater
A ciecie dlaczego?
Posłuchajcie tego:
Ma długie nogi
I w piłkę umie grać.
Przytula mamusię
I kładzie mnie spać.
Gdy sobie nie radzę,
To wołam i jest.
Mój super przyjaciel
Zawsze blisko mnie.
Zgadnijcie dzieciaki



Kto to taki?

Zabawa pt. „Niedokończone zdania” –  np. „Mam... (brata, siostrę), która ma na
imię...”, „Mój tata lubi, gdy...”, „Mój tata ma na imię...”, „Lubię z tatą...”, „Moja 
rodzina to...”, „Chciałbym z tatą...” itp.

 



’’Laurka dla mojego Tatusia”

KA, k-27 /dz.4letnie/
KA, k-26 /dz.5letnie/

Dziś proponuję wspólne letnie zabawy ruchowe. Przygotujcie kocyk i
bawcie się wspólnie z dzieckiem:

1."W ten letni czas" - zabawa na powitanie - dziecko stoi naprzeciwko
rodzica
W  ten  letni  czas  ---------------klaszczemy  w  ręce
witam  wszystkich  was----------  kłaniamy  się
Jedną  ręką  pomachamy,--------  machamy  jedną  ręką
jednym  okiem  pomrugamy-----  puszczamy  oczka
i mamę/  tatę  przywitamy-----------  podajemy  rękę.
2.Wyczuwanie części ciała

Czy mamy:

-głowy- krążenie 

- ręce- klaskanie – dziecko w ręce rodzica

-stopy- tupanie – ciche, głośne

- kolana- masowanie

- pośladki- kręcenie się w kółko na pośladkach, przewracanie na plecy

- brzuchy- ślizganie się w kółko na brzuchu- dziecko leży brzuchem 
na plecach rodzica

- plecy- czołganie się do przodu na plecach – dziecko leży plecami na
brzuchu rodzica

3.Jedzie  Lato  Wozem- rodzic  ciągnie  za  kostki  dziecko  leżące na
plecach.

4.Letni spacer- rodzic klęk podparty(domek); dziecko biega na dany
sygnał wraca do domku; zmiana ról



5.Po drabinie- dziecko podaje ręce rodzicowi, rodzic stoi w rozkroku,
z lekko ugiętymi kolanami; dziecko próbuje wspiąć się po nogach na
rodzica zaczynając od kolan, następnie wpada rodzicowi w ramiona,
wzajemne uściski.

6.Ślimaki – rodzice leżą na brzuchu ściśle obok siebie, dzieci po kolei
pełzają po rodzicach.

7.Koniki na łące- rodzic ciągnie dziecko siedzące na kocyku.

8.Letni piknik- dziecko leży na kocyku, rodzic zawija dziecko w kocyk
(naleśnik), smaruje dżemem, posypuje cukrem, kroi, zjada; zmiana ról.

9.Przepychanki- rodzic z dzieckiem siada na kocyku tyłem do siebie;
wzajemnie się przepychają.

10.Kołyska- rodzic siad skulny, dziecko opiera się plecami o brzuch
rodzica,  wtula się w niego;  rodzic obejmuje dziecko rękoma,  lekko
kołysze w rytm muzyki relaksacyjnej. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eh_dH40FRhc



Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Tato, czy już lato?”

Powiedz proszę! Powiedz , tato,
Po czym poznać można lato?
Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna?
Po prostu:
Po słodkich malinach,
Po bitej śmietanie z truskawkami,
Po kompocie z wiśniami,
Po życie, które na polach dojrzewa,
Po słowiku, co wieczorem śpiewa,
Po boćkach uczących się latać,
Po ogrodach tonących w kwiatach,
Po świerszczach koncertujących na łące,
Po wygrzewającej się na mleczu biedronce,
Po zapachu skoszonej trawy i róż,
I już!

 Zabawa ruchowa do piosenki „Tato już lato”. Improwizacja ruchowa do utworu
- ilustrowanie ruchem treści piosenki. https://www.youtube.com/watch?
v=AjV0cal75LQ

Ref:Tato już lato                                                                                                                                                         
będziemy znów jeść lody                                                                                                                                          
Tato już lato                                                                                                                                                                
kup bilet do przygody                                                                                                                                          
Tato już lato                                                                                                                                                                
będziemy boso chodzić                                                                                                                                             
Tato już lato                                                                                                                                                                
już brodę zgolić czas                                                                                                                                                  
1. Gdy ciepły dzień, to nawet leń na spacer chciałby iść                                                                                    
Już pora wstać i pobiec w świat                                                                                                                              
A tata jeszcze śpi                                                                                                                                                  
Chcę lody jeść, na drzewo wejść i z góry patrzeć w dół                                                                                      
Zeskoczyć w piach i chociaż raz przeskoczyć z tata rów                                                                                     
Ref: Tato już lato                                                                                                                                                        
będziemy znów jeść lody                                                                                                                                          
Tato już lato                                                                                                                                                                
kup bilet do przygody                                                                                                                                         
Tato już lato                                                                                                                                                                
będziemy boso chodzić                                                                                                                                             
Tato już lato                                                                                                                                                                
już brodę zgolić czas                                                                                                                                                  
2. Gdy ciepły dzień, popływać chcę                                                                                                                        



Przez słomkę wodę pić                                                                                                                                             
Na piasku spać i trawę rwać                                                                                                                                    
Do lasu z tatą iść                                                                                                                                                        
Maliny jeść, jagody też                                                                                                                                              
W kałuży szukać żab                                                                                                                                                  
Tu rośnie grzyb, tam ślimak śpi                                                                                                                               
Na głowę chrabąszcz spadł                                                                                                                                      
Ref: Tato już lato ......

Dzieci siedzą na podłodze, przed nimi biała kartka i koperta , w której znajduje się 10
patyczków.
Dzieci zaglądają do koperty, wysypują patyczki na kartkę.
Zabawy z patyczkami wg instrukcji rodzica:
Ile patyczków mam? Policzę je zaraz sam.
Dzieci przeliczają patyczki ( 10).
A teraz ułożę 5 i dodam jeszcze 5.
Na przeliczenie mam znowu chęć.
Przeliczają dodane patyczki.
Patyczki teraz się rozsypały,
obok kartki pospadały.
Dzieci przechylają lekko kartkę tak, aby spadło kilka patyczków. Przeliczają ile 
zostało, ile spadło, ile było.
Z tych patyczków ułożę coś ładnego
A ty podziwiaj koleżanko i kolego.
Dzieci układają wymyślony przez siebie wzór. Nazywają co ułożyli, oceniają 
pomysłowość.
 Dzieci wstają, zabierają kartkę, na której leżą patyczki, przenosząc do stolika tak aby
patyczki nie spadły.
Rodzic na planszy pokazuje wzór domku ułożonego z 6 patyczków i z 4, to płotek. 
Następnie gwiazdę z 8 patyczków i zygzaki z 10 patyczków.
Dzieci po kolei układają wzory, powinny zapamiętać z jakiej ilości patyczków jest 
wzór.
Masażyk – rodzic siada za dzieckiem w siadzie skrzyżnym i wykonuje ruchy na 
plecach:
Tu płynie rzeczka - wzdłuż kręgosłupa z góry na dół rysujemy linię falistą
Tędy przeszła pani na szpileczkach - szybko kroczymy czubkami palców 
wskazujących
Tu stąpały słonie - powoli kroczymy płasko ułożonymi dłońmi
I biegły konie - szybko stukamy pięściami
Wtem przemknęła szczypaweczka - poszczypujemy
Zaświeciły dwa słoneczka - dłońmi zataczamy kółka
Spadł drobniutki deszczyk - stukamy opuszkami palców
Czy przeszedł cię dreszczyk? - nagle gilgoczemy w kark.



Rysowanie pod dyktando” – zabawa
Do rysowania będzie potrzebna kartka papieru i coś do pisania (ołówek, flamaster, 
kredka). Zanim rozpoczniecie rysowanie Rodzic może założyć na lewy nadgarstek 
dziecka frotkę (może być gumka, zegarek- coś co nie będzie przeszkadzało w 
rysowaniu) i przypomina dziecku, że właśnie zaznaczył w ten sposób jego lewą rękę. 
Zanim zaczniecie rysować ułóżcie kartkę poziomo. Do dzieła:
 Na samym środku kartki narysuj duże drzewo.
Pod drzewem cztery kwiatki.
W prawym górnym rogu kartki narysuj słońce, a w lewym górnym rogu lecącego 
ptaka.
Nad drzewem narysuj chmurę.
W lewym dolnym rogu narysuj kałużę.
A po prawej stronie kałuży małą żabkę.
Po prawej stronie drzewa narysuj chłopca jadącego na rowerze, a po lewej stronie 
kartki dziewczynkę spacerującą z psem na smyczy.


