
NIBY TACY SAMI, A JEDNAK RÓŻNI 

 

Drodzy Rodzice, zachęcam, by w tym tygodniu porozmawiać z dziećmi o emocjach oraz o 

podobieństwach i różnicach między ludźmi (w wyglądzie zewnętrznym, zainteresowaniach i 

umiejętnościach, np. na przykładzie dziecka i jego rodzeństwa) Poniżej znajdują się także 

propozycje zabaw stymulujących pamięć, orientację w przestrzeni, ćwiczenia oddechowe i 

usprawniające narządy mowy.  

 

• Brzydkie Kaczątko- wspólne oglądanie bajki  

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

 

• Łabędź- praca plastyczna- odbijanie dłoni  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wesoły czy smutny?- rodzic wycina dwa koła, na jednym rysuje minę smutną, na 

drugim wesołą, siada naprzeciw dziecka  i mówi zdania, dziecko określa czy w 

podanej sytuacji czuje się smutne czy wesołe i wybiera właściwą minę 

 

- W dniu urodzin dostałeś wymarzony prezent. 

- Biegnąc na podwórku przewróciłeś się i skręciłeś nogę. 

- Odwiedziła cię babcia, której dawno nie widziałeś. 

- Jesteś z rodzicami na spacerze w Zoo. 

- Kolega zabrał ci zabawkę, którą się bawiłeś. 

- Po obiedzie zjadłeś ulubiony deser. 

 

• Lusterko- zabawa naśladowcza: dziecko jest lustrem i naśladuje mimikę oraz gesty 

rodzica, potem następuje zmiana ról. 

 

• Co zniknęło?- ćwiczenia pamięci wzrokowej: rodzic siada z dzieckiem na dywanie i 

układa na środku 5 zabawek: np. samochód, lalkę, misia, piłkę i książkę. Dziecko 

zamyka oczy, a rodzic zabiera jeden przedmiot. Dziecko zgaduje, czego brakuje. 

 

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


• Kolorowe dzieci- swobodne improwizacja do piosenki Majki Jeżowskiej 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4  

 

• Gdzie jest zabawka? – zabawa matematyczna: rodzic kładzie misia w różnych 

miejscach w domu (tak, by w odpowiedzi dziecka znalazły się zwroty określające 

położenie przedmiotów w przestrzeni- na, pod, w, obok, przed, za). Dziecko określa 

gdzie leży miś. 

 

• Ćwiczenia oddechowe- rodzic rysuje postać dziecka, na krawędzie głowy nakłada 

farbę, którą dziecko rozdmuchuje za pomocą słomki 

 

 
 

• Języczek Podróżniczek- rodzic czyta opowiadanie, a dziecko wykonuje odpowiednie 

ruchy językiem 

 

Języczek Podróżniczek 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 dolne zęby), a potem wspiął się na wysoką górę (dziecko czubkiem 

języka dotyka do górnego wałka dziąsłowego), z której rozpościerał się przepiękny 

widok. Bardzo go zadziwił (dziecko wysuwa wargi do przodu- ooooooo). Kiedy z niej 

zszedł, zobaczył gromadkę dzieci i przywitał się z każdym osobno (dziecko dotyka 

językiem każdego zęba na górze i na dole). Potem długo płynął łódką i machał 

wiosłami (dziecko przesuwa język od prawego 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). 

 

• Kolor- zabawa z piłką: rodzic rzuca piłkę do dziecka, mówiąc: „kolor pomidora”/ 

„kolor nieba”/ „kolor trawy”/ „kolor gruszki”/ itp. Dziecko podaje nazwę koloru i 

szuka innego przedmiotu w tym kolorze w otoczeniu. 

 

• Ćwiczenia z liczeniem w podskokach – zabawa rytmiczna 

 https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg


JĘZYK ANGIELSKI 

https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE    zabawa  ruchowa: dziecko wykonuje 

odpowiednie ruchy pokazane w piosence (tańczy/podskakuje/obraca się.. itp.)  Na słowa 

„freeze”- zamarza= zatrzymuje się 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA  utrwalanie liczebników od 1- 10; nauka 

liczebników 11-20; dziecko wymieniając liczebniki wykonuje podskoki lub klaszcze w dłonie 

 

Życzę słonecznego tygodnia i samych pozytywnych emocji ☺ 

Monika Bibułowicz 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA

