
Temat:  Wiosenne porządki w ogródku.  

 

• Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, 

żuchwę. 

 

Lusterko dla dziecka. 

Rodzic pomaga  i demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je 

kilkakrotnie 

Rzeka – dziecko naśladuje łódkę płynącą po rzece od brzegu do brzegu – 

porusza językiem pomiędzy otwartymi kącikami ust. Następnie naśladuje odgłos 

rzeki: plum, plum, plum. 

• Rybki – dziecko naśladuje rybki, które wyskakują z wody – unosi czubek 

języka w stronę nosa, a po chwili opiera go o górne zęby, kilkakrotnie powtarza 

ten ruch. 

• Pszczółki – dziecko naśladuje ruchy latających pszczół – opiera język                           

o wewnętrzną stronę górnych zębów, a następnie język opada do wewnętrznej 

strony dolnych zębów. 

• Miód – dziecko naśladuje misia, który zjadł baryłkę miodu i oblizuje się po 

jego zjedzeniu – prowadzi język ruchem okrężnym po górnej i po dolnej 

wardze. 

• Czyste powietrze – dziecko wdycha świeże powietrze – wciąga powietrze 

nosem i wypuszcza ustami. 

• Wąż – wśród trawy sunie wąż, dziecko naśladuje odgłos syczenia węża na 

głosce sssssss – opiera język o dolne zęby, rozciąga wargi szeroko – jak do 

uśmiechu. Kontroluje w lusterku, czy język nie wychodzi przed zęby. 
 

• Zabawa    Poznajemy narzędzia ogrodnicze. 

Obrazki narzędzi ogrodniczych w formacie A4– Załącznik nr 1. 

(grabi, konewki, wiadra, łopaty itp.), kartka A4 pocięta na cztery części. 
 

Dziecko ogląda obrazki i nazywa przedstawione na nich sprzęty ogrodnicze, a 

następnie rodzic  zasłania obrazek wybranego narzędzia ogrodniczego kartką 

przeciętą na cztery części, odsłania ¼ obrazka i pokazuje go dziecku. Dziecko 

próbują odgadnąć, co to jest. Jeśli nie odgadnie, rodzic odkrywa kolejne 

części obrazka. 
 

 



• Zabawa grafomotoryczna 

Tacka  (lub przykrywka od pudełka na buty)  z kaszą manną lub piaskiem  

Dziecko: 

- rysuje palcem wskazującym  kształt tulipan na tacce z kaszą manną/ pisakiem . 

 

 

•  Zabawa dramowa  „Prace w ogrodzie”. 

 

Obrazki przedstawiające osoby wykonujące różne prace w ogrodzie. 

           

              

          
Dziecko  naśladuje czynności osób przedstawionych na obrazkach.  Rodzic 

zgaduje, co to za czynności, np.: kopanie grządek, podlewanie, grabienie, sianie, 

przycinanie gałązek, wysadzanie sadzonek na grządkę, koszenie, wąchanie 

kwiatów itp. 

 



• Zabawa dydaktyczna z liczeniem  

 



• Rozmowa o Dniu Ziemi 

Każdego roku 22 kwietnia, na całym świecie obchodzone jest bardzo 

ważne święto – Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym wyjątkowym 

dniu powinniśmy wszyscy, choć przez chwilę pomyśleć o planecie, na 

której żyjemy i o otaczającej nas przyrodzie. Zastanówmy się co 

możemy zrobić, żeby o nią dbać? 

 


