
Drodzy Rodzice.                
Drogie „MUCHOMORKI”! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie: „Tradycje Świąt Wielkanocnych” 
 

Propozycje zabaw/aktywności 30.03.2021/wtorek/  

  

   Kochane „ Muchomorki” naszą dzisiejszą wspólną zabawę rozpoczniemy ćwiczeniami 

waszej buzi. Mamę/ tatę proszę o wybranie wygodnego miejsca do zabawy. 
 

1. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy, proszę o zademonstrowanie ich dziecku, 

które ma naśladować państwa czynności. POWODZENIA ! 
 Jajko- dzieci otwierają i zamykają wargi, układając je tak, aby były zaokrąglone jak jajko 

 Gorące jajko- dzieci nabierają powietrze nosem, a wypuszczają ustami, naśladując dmuchanie 

na jajko 

 Wkładamy jajko do koszyczka- dzieci unoszą język za zęby i zatrzymują go tam, a następnie 

przeliczają następne jajka, używając liczebników porządkowych/ pierwsza, druga…../ 

 Rogi baranka- baranek wielkanocny ma okrągłe rogi- dzieci rysują językiem kołeczka, 

przesuwając jego czubek po górnej wardze i po dolnej 

 Baranki na hali- baranki wędrują w górę i w dół, pasąc się na hali- dzieci opierają czubek 

języka raz za górnymi raz za dolnymi zębami 

 Kura liczy kurczęta- dzieci dotykają czubkiem języka do każdego zęba w jamie ustnej: 

najpierw na górze, potem- na dole. PIĘKNIE BRAWO ! 
 

2. Proszę skopiować podany niżej link do przeglądarki internetowej i zapraszam do wspólnej zabawy- 

chwytamy dziecko za rączki i wspólnie poruszmy się w kółeczku przy ww piosence. 

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

 

3. Zapraszam teraz mamę/tatę do wspólnego wykonania pisanki z wykorzystaniem styropianowych 

jajek, które umieszczamy na wykałaczce. Jajko malujemy i przyozdabiamy przygotowanymi 

materiałami plastycznymi/ prosimy o przesłanie zdjęcia prac na e-mail grupy / 

WESOŁEJ ZABAWY ! 
  

POPOŁUDNIOWE PROPOZYCJE ZABAW:  
   „PRZENOSZENIE JAJEK”-.Do zabawy wykorzystujemy przygotowane ugotowane jajka i łyżki 

plastikowe lub zwykłe. Zabawa polega na przeniesieniu jajka z jednego miejsca, do wyznaczonej 

mety. Najlepiej oczywiście na podwórku, ale jak się nie uda wyjść na dwór, to można w domu. 

Jeśli dzieci lubią rywalizację, może być to wyścig na czas. Urozmaiceniem może być slalom lub tor 

przeszkód lub przenoszenie jajek z zamkniętymi oczami/ rodzic idzie tyłem asekurując dziecko i 

kieruje słownymi poleceniami dzieckiem.  

 

PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE NA JUTRO:  

Drogi rodzicu- przygotuj;- 1 jajko ugotowane na twardo, 1 jajko surowe, dwa talerzyki. 
 



PISANKA DO POKOLOROWANIA DLA CHĘTNYCH DZIECI 

 
 

     
 


