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Serdecznie   witam  i proponuję wspólny taniec z rodzicami do 

piosenki  Mini Disco – Kaczuszki.

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94

 Wysłuchajcie  wiersza B. Szelągowskiej Wielkanocny stół.

Nadeszła Wielkanoc.

Czas wielkiej radości!

Już stół wielkanocny

czeka na swych gości.

Pełno na nim potraw:

kiełbaska i żurek,

baba lukrowana,

tuż obok mazurek…

Dom pachnie czystością,

porządki skończone.

Czas na odpoczynek.

Wszystko już zrobione!

Święconka na stole,

a spośród pisanek,

jak każe tradycja,

wystaje baranek!

To czas na życzenia,

na chwile radości

i niech w naszych sercach

porządki skończone,

miłość ciągle gości.

 Spróbujcie  odpowiedzieć  na temat wysłuchanego utworu.

− Jakie potrawy znajdują się na wielkanocnym stole?

− Dlaczego ludzie sprzątają przed świętami w domach?

− Co znajduje się w koszyczku ze święconką?

− Dlaczego ludzie w czasie świąt są na ogół weseli i mili dla innych?



 Wykonajcie .eksperyment: Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże? 

Potrzebujemy: dwie szklanki z wodą i dwa jajka: świeże i stare.

Nalewamy do obu szklanek wodę (po pół szklanki). Prezentujemy dziecku dwa jajka 

i pytamy: Czy wiesz, po czym poznać, że jajko jest świeże? Proś dziecko, aby włożyło 

do każdej szklanki po jednym jajku i obserwowało, co się z nimi dzieje. Czy w obu 

szklankach jajka zachowują się tak samo? Jajko, które jest świeże, opada na dno, a to,

które jest stare, unosi się do góry.

 A  teraz  proponuję..Bajeczkę logopedyczną WIELKANOC

W czasie gdy  rodzic  czyta bajeczkę, dziecko wykonuje ćwiczenia usprawniające 

artykulatory.

Zbliża się Wielkanoc. Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek postanawia 

upiec ciasto. Najpierw do miski (robimy z języka „miskę” – przód i boki języka 

unosimy ku górze, tak by na środku powstało wgłębienie) wsypuje mąkę i cukier, 

dodaje masło (wysuwamy język z buzi, a potem go chowamy, przesuwając nim po 

górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu). Następnie rozbija jaja (otwierając 

szeroko buzię, kilkakrotnie uderzamy czubkiem języka w jedno miejsce na 

podniebieniu). Wszystkie składniki miesza („mieszamy składniki” – obracamy 

językiem w buzi w prawo i w lewo) i mocno uciera. Ciasto już się upiekło. Pan 

Języczek właśnie je ozdabia- polewa czekoladą (przesuwamy czubkiem języka po 

podniebieniu w przód, w tył i w bok), obsypuje rodzynkami i orzechami (dotykamy 

językiem każdego zęba najpierw na górze, a potem na dole).Pan Języczek robi sałatkę 

warzywną. Kroi warzywa („kroimy” – wysuwamy język z buzi i wykonujemy nim 

szybkie ruchy w kierunku nosa i brody), dodaje majonezu, miesza, a potem próbuje. 

Sałatka jest pyszna (oblizujemy wargi ruchem okrężnym).Następnie pan Języczek 

maluje jaja – powoli wkłada je do kubeczków z barwnikami (przesuwamy język po 

górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu). Wyciąga pomalowane i dmucha, 

żeby szybciej wyschły (wdychamy powietrze nosem, wydychamy buzią). Potem rysuje

na jajach wzorki – kropki (dotykamy językiem różnych miejsc na podniebieniu) i 

kółka (oblizujemy wargi ruchem okrężnym).Zaplata jeszcze koszyczek 

wielkanocny (kilkakrotnie dotykamy językiem górnej wargi, prawego kącika ust, 

dolnej wargi i lewego kącika ust) i już wszystko do świąt przygotowane. Cieszy się 



pan Języczek (uśmiechamy się szeroko, nie pokazując zębów), bo może już 

świętować.

.Zapraszam Was na film,  „Świąteczne zwyczaje”. Film jest z czasów jak Wasi 

Rodzice byli mali i oglądali „Domowe Przedszkole”. Może Wam się spodoba? 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-

wielkanoc,43855

Porozmawiajcie z rodzicami, jakie zwyczaje świąteczne będą gościły w Waszych 

domach.

Zróbcie  

wiczenia oddechowe Koszyczek i jajeczka.

Rysunek koszyczka dla  dziecka, słomki, kolorowe małe jajka wycięte z papieru.

Dziecko otrzymuje rysunek koszyczka i kolorowe, papierowe pisanki. Ma za zadanie 

przenieść pisanki do koszyczka za pomocą słomek. Kładzie słomkę na papierowym 

jajku, wciąga powietrze w słomkę, zasysając jajko, przenoszą je do 

koszyka. .Świąteczna kartka” – zabawa plastyczna – zaprojektujcie świąteczną 

kartkę, wykorzystajcie to, co macie w domu – kredki, pisaki, kolorowy papier, bibułę 

itp. Miłej zabawy! 

Teraz trochę zadań matematycznych:

dodawanie

https://view.genial.ly/5e80f4b05ad5150d93dd48a6

odejmowanie

https://view.genial.ly/5e8252f5aafed90da9c71776

                                                 Serdecznie Pozdrawiam!

                                                            Barbara   Majoch

 

    




