
Niby tacy sami , a jednak inni      28.05.2020r. 

Temat: Kolorowy świat dzieci.    

 
* Zabawa dydaktyczna Rozpoznaj kolory. 

 

Obręcze w trzech kolorach/pętle z kolorowych wstążek, drobne zabawki                  

i przedmioty w kolorach obręczy/pętli ze wstążek. 

Segregowanie przygotowanych drobnych zabawek i przedmiotów ze względu na 

kolor. 

 

* Zabawa plastyczna Wiaderka 

Kartki z narysowanymi wiaderkami, kredki – niebeska i żółta. – Załącznik nr 1 

– Wiaderka. 

Dziecko: 

- koloruje wiaderko na wybrany kolor: kolorem, jaki ma niebo lub słońce. 

 

 

* Ćwiczenia oddechowe Wesoły wiaterek. 

 

Kolorowe wstążki lub kawałki krepiny. 

Rodzic wyklaskuje rytm, a dziecko, macha wstążkami, biega po pokoju. Kiedy 

dźwięk klaskania cichnie, dziecko zatrzymuje się, wciągając powietrze nosem, 

wydmuchują je na wstążkę, tak aby się poruszała. 

 

* Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, 

żuchwę. 

 

Lusterko dla dziecka. 

Rodzic  pomaga w prawidłowym demonstrowaniu  prawidłowego  wykonania 

ćwiczeń, dziecko powtarza je kilkakrotnie. 

 

Język wyruszył w podróż dookoła świata (dziecko rysuje koła językiem, po 

górnej i po dolnej wardze). Wędrował przez góry i doliny (dziecko unosi 



język za górne i za dolne zęby), a potem wspiął się na wysoką górę (dziecko 

czubkiem języka dotyka do górnego wałka dziąsłowego), z której rozpoście-

rał się przepiękny widok. Bardzo go zadziwił (dziecko wysuwa wargi do 

przodu – ooooo). Kiedy z niej zszedł, zobaczył gromadkę dzieci i przywitał się 

z każdym osobno (dziecko dotyka językiem każdego zęba osobno na górze                 

i na dole). Potem długo płynął łódką i machał wiosłami (dziecko przesuwa 

język do prawego i do lewego kącika ust). Na koniec wsiadł do samolotu, 

który leciał wysoko nad chmurami (dziecko przesuwa język po górnej 

wardze), aż wreszcie wylądował na ziemi (dziecko chowa język za dolne 

zęby). 

 

* Ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości – Lustro. 

Lustro. 

Rodzic stawia dziecko przed dużym lustrem, takim aby była widoczna cała 

sylwetka dziecka. Prosi, aby dziecko przyjrzało się sobie i powiedziało, co                

u siebie lubi, np. swoje włosy, oczy, ręce, to, że szybko biega, pięknie rysuje, 

pomaga innym, dzieli się zabawkami itd. Rodzic może uzupełniać wypowiedź 

dziecka, wskazując inne, tylko pozytywne cechy. Na koniec wypowiedzi 

rodzic mówi: Jesteś wspaniały i dziecko powtarza samodzielnie: Jestem 

wspaniały! 

 
 

* Słuchanie baśni H. Ch. Andersena Brzydkie kaczątko.  

https://kubus.pl/audiobooki/?fbclid=IwAR2w9X114Ub_kaItC312bLrOb1yWo1

KSyuTD_8s5G1IyyHi-Wp9Jf6-QN7M#wybierz-audiobook  

 

* Ćwiczenia, reakcji w trudnej sytuacji – Stop! 

 

Rodzic prosi dziecko, aby przekazało rady kaczątku, jak powinno się 

zachować, kiedy inni mu dokuczali. Jednym ze sposobów reakcji może być 

wyciągnięcie ręki w kierunku przeciwnika i powiedzenie: Stop! Nie masz 

prawa mi dokuczać. Jeżeli dziecko jest chętne może odegrać z rodzicem  

scenkę, w której przećwiczy taką reakcję. Warto też zwrócić uwagę na to, że 

dziecko ma prawo i powinno szukać pomocy u osoby dorosłej, do której ma 

zaufanie.  
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