
Tematyka kompleksowa „Wesołe pisanki” 

06.04.2020 – 10.04.2020 

 

 

 

 

Dziecko: 

- słucha i uczy się wierszyka, 

- poznaje tradycje wielkanocne, 

- wykonuje ćwiczenia logopedyczne, 

- poznaje znak graficzny „Z,z”, kształtuje analizę i syntezę wzrokowo – słuchową wyrazu 

„zamek”, 

- kreśli literę palcem, 

- rozwijanie umiejętności plastyczne, 

- doskonali sprawność  grafomotoryczną. 

 

 

 

 

 

 

 



06.04. 

1. Zbliżają się „Święta Wielkanocne” , zapraszamy do nauki krótkiego wesołego wierszyka .  

Mówi zając do baranka, 

jaka piękna ta pisanka, 

wtem z jajeczka wyszła kurka, 

nastroszyła swoje piórka, 

teraz biega, głośno krzyczy, 

że WESOŁYCH ŚWIĄT CI ŻYCZY! 

Czy usłyszałeś jakieś rymy?   Podaj przykład. 

(rym - zgodność brzmienia końcowych części wyrazów) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

 Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału o tradycjach wielkanocnych. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA


07.04. 

 

1. Ćwiczenia logopedyczne.  

Oto kolejna propozycja zadań na dziś z zakresu stymulacji umiejętności logopedycznych. 

Ćwiczenia wspomagające pracę logopedy (ortofoniczne) mają na celu doskonalenie i 

usprawnianie wymowy, prawidłowe jej kształtowanie oraz zapobieganie powstawaniu 

zaburzeń artykulacyjnych. Warunkiem prawidłowego mówienia jest przede wszystkim 

sprawne działanie narządów mowy i właściwe posługiwanie się oddechem. 

 

Ćwiczenia logopedyczne na wesoło 

Po śniadaniu lub kolacji posmaruj dziecku usta miodem lub kremem czekoladowym i poproś, 

aby dokładnie oblizało wargi. 

Przy porannym i wieczornym myciu zębów zaproponuj dziecku zliczanie zębów czubkiem 

języka lub witanie się z nimi w ten sposób, aby czubek języka dotknął każdego zęba osobno. 

Korzystając z okazji wspólnego rysowania z dzieckiem, sprawdź, czy potrafi językiem 

narysować: kółko (czubek języka dookoła warg) lub kreseczki (od jednego do drugiego 

kącika ust). 

Spróbuj wspólnie z dzieckiem „malować” językiem podniebienie, rysować esy-floresy, kółka 

itp. 

Zachęcaj do zlizywania miodu z talerzyka, zjedzenia kisielu ze spodka tylko za pomocą 

języka, odrywania językiem od podniebienia przyklejonego tam cukierka. 

Ćwicz oddech poprzez dmuchanie na talerz z gorącą zupą lub dowolne lekkie przedmioty; 

chuchanie na zmarznięte dłonie, cmokanie, puszczanie baniek mydlanych. 

Weź głęboki wdech i zaśpiewaj „a” (na jednym tonie) najdłużej, jak potrafisz. Następnie 

przedłużaj kolejne samogłoski. 

 

3. W wolnej chwili  zachęcamy do wykonania eksperymentów z jajkami  

( TYLKO Z OSOBĄ DOROSŁĄ): 

- skaczące jajko - wystarczy zanurzyć jajko w occie na 48 godzin; po tym czasie skorupka się 

rozpuszcza i zostaje sama błonka, co sprawia, że jajko jest sprężyste i odbija się jak piłka; 

  

- księżycowe jajko - opalamy jajko świeczką, a następnie wrzucamy do szklanki z wodą, 

wówczas zaobserwujemy zmieniający się kolor jajka na srebrny; 

  

- gumowe jajko - zapaloną zapałkę wrzucamy do butelki, a jej otwór szybko zatykamy 

ugotowanym na twardo i obranym jajkiem - jajko wpada do butelki poprzez różnicę ciśnień. 

  

 

 



08.04.10.04 

1. Poznajemy obraz graficzny litery Z. 

Prezentacja obrazu graficznego litery „Z” przez rodzica. 

Zabawa słowna. Podaj 3 wyrazy rozpoczynające się na głoskę „Z”, np. : zamek, zupa, zygzak, 

znak, itp. 

 

 

 

 

 

2. Analiza i synteza słuchowa wyrazu ZAMEK: 

- podziel wyraz na sylaby i głoski, 

- co słychać na początku wyrazu ZAMEK 

- ile głosek jest w tym wyrazie? 

 

 

 

 

 



3. Wysłuchaj wiersza i spróbuj wymienić jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się na 

głoskę z, które pojawiły się w tekście. 

„W złotym zamku” 

W mym pokoju obok szafy, 

Stoi zamek, a w nim komnaty. 

Zamek złotem jest zdobiony, 

Ma zegary z każdej strony. 

Zdobył sławę w śród rycerzy, 

Bo królewna mieszka w wieży, 

Która zupy w niej gotuje, 

Pyszne, zdrowe – nie żartuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Narysuj palcem literę „Z” po wzorze, a potem w powietrzu. Ozdób dowolnymi materiałami. 

 

 



09.04.10.04 

 

1. Narysuj zamek po śladzie, a potem pokoloruj go. Do dzieła  

 

 



10.04.10.04 

 

1. Praca plastyczna: Pastelowe pisanki. 

 

Materiały i przybory: 

 jajka [gotowane lub wydmuszki], 

 kieliszek do jajka, 

 bibuła, 

 nożyczki, 

 pojemnik z wodą. 

Sposób wykonania: 

1. Kolorową bibułę tniemy na niewielkie kwadraciki i umieszczamy w płaskim pojemniku. 

2. Jajko umieszczamy w kieliszku, delikatnie moczymy kwadracik z bibułki i „naklejamy” na 

jajko. Bibułka pod wpływem wody puszcza kolor barwiąc jajko. 

3. Całe jajko oklejamy w ten sposób a następnie pozostawiamy do wyschnięcia. 

4. Wysuszoną bibułkę odklejamy od jajka i gotowe!  Powodzenia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci. 

 Korzystając z okazji  

chciałybyśmy Państwu, a przede wszystkim Wam Drogie Poziomki  

złożyć najserdeczniejsze życzenia. 

 Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, 

smacznego jajka, mokrego dyngusa, 

a także odpoczynku w rodzinnym gronie 

 w tym szczególnym czasie choć dla wszystkich trudnym.  

 

 

 

 

 

Pozdrawiamy, 

P.C & M.M 

                                                                                                      😊 


