
Drodzy Rodzice. Drogie „Muchomorki”!  

W tym tygodniu tematem przewodnim będą:  

„Wiosenne powroty” 
 

 
 

Propozycja zabaw i aktywności 08.04.2021 
 

1.Kochani Rodzice i Kochane „Muchomorki” zapraszam do zabawy  rozpoczynającej  

zajęcia  pt.”Ene, due, rabe”. 

 

Dziecko siedzi naprzeciwko rodzica ,a rodzic wylicza za pomocą rymowanki (wskazuje 

na dziecko): Ene, due, rabe, połknął bociek żabę. Żaba - Tadeusza. W brzuchu mu się 

rusza. Osoba  wskazana na końcu rymowanki wydaje dźwięk kojarzący się z wiosną, a 

druga osoba odgaduje, co to jest, np.: kum, kum - żaba, kle, kle - bocian, kapu-kap - 

wiosenny deszcz, ćwir, ćwir - wróble, ku-ku - kukułka, fiju, fiju - skowronek, szsz - 

wietrzyk, itp. 

2. Proponuję zabawę matematyczną pt. „Żabki w stawie”. Rodzic przygotowuje 

dla dziecka: niebieską kartkę w kształcie stawu (owalna), 4  żabki  z  załącznika nr 1 

(żabki dziecko wycina z rodzicami). 

Rodzic daje dziecku niebieską kartkę, a także szablony żabek. Prosi, aby dziecko 

umieściło w stawie dwie żabki. Doskoczy do nich jeszcze jedna żabka. Ile jest teraz 

żabek? Teraz doskoczy do nich jeszcze jedna żabka. Ile jest teraz żabek? 

 

Rodzicu poproś aby dziecko spróbowało przeliczyć wszystkie żabki. Rodzic może 

modyfikować w dowolny sposób zarówno liczbę dodawanych, jak i odejmowanych 

szablonów żabek. 
 

 

3. Kochani żabki policzone? Jeśli tak, to zapraszam Was do  zabawy ruchowej  

pt. „Bociany na łące.” 

  

Dzieci są bocianami. Poruszają się w różnych kierunkach z wysokim unoszeniem kolan, 

co pewien czas zatrzymują się, stają na jednej nodze i rozglądają się, szukając żabek. 

 

 

 4. Teraz proponuję wykonanie krótkiego zadania. Mamusiu/tatusiu zapytaj dziecko: 

 



 

5. Kochani a teraz zapraszam Was do kilku ćwiczeń z żabką. 

 



6. Muchomorki usiądźcie sobie i troszkę odpocznijcie bo nasza żabka przygotowała dla 

Was fajną zabawę logopedyczną. Zapraszam do wykonania z żabką różnych minek.  

 

7. Drodzy Rodzice , Drogie Muchomorki jeśli to możliwe zapraszam Was na spacer w 

okolicy domu w poszukiwaniu ptaków i ich gniazd. 

Dziecko nasłuchuje, jakie odgłosy słychać w najbliższej okolicy. Stara się odszukać ptaka 

lub jego gniazdo na drzewie.         

           

 MIŁEGO SPACEROWANIA 



Załącznik nr 1  

 


