
Proponowane zajęcia na 21.01.2022 r. ( piątek) 

Witam Was serdecznie drogie Biedronki i Waszych rodziców. Wiem, że nie 

możecie wychodzić z domku, w związku z tym  postaram się aby moje propozycje 

zabaw sprawiły, że właśnie w domu będziecie się dobrze bawić i w miarę szybko 

ten czas bez kolegów i koleżanek  Wam minie. 

Zapraszam Was do zabawy logopedycznej specjalnie przygotowanej na dzisiejszy 

dzień, bo jak pewnie wiecie dzisiaj obchodzimy Dzień Babci, a jutro Dzień 

Dziadka. 

Wizyta u  dziadka 

( Marta Jelonek) 

Jedziemy autobusem w odwiedziny do dziadziusia. 

prychanie wargami 

Na powitanie damy mu całusa… 

jedno cmoknięcie ustami 

albo dwa! 

dwa cmoknięcia 

Z dziadkiem zawsze mamy gratkę, 

głośne: ha, ha ,ha! 

dziś ugościł nas obiadkiem, 

oblizanie górnej wargi 

ciepłą herbatkę przygotował 

kilkakrotne dmuchnięcie 

i lizakiem poczęstował. 

oblizanie dolnej wargi 

Dmuchaliśmy baloniki, 

nadymanie policzków, wypuszczanie powietrza przez wąskie usta policzków 

brykaliśmy jak koniki. 

kląskanie językiem 

Zadyszani i zziajani 

dyszenie z językiem wysuniętym na brodę 

poszliśmy się zdrzemnąć na tapczanie. 

chrapanie 

Mam nadzieję, że świetnie Wam poszło. 

 

 



Zapraszam do następnej zabawy ,, Geometryczne niespodzianki dla 

dziadków”. 

Na pewno macie w domu różne  kartki ( mogą być białe, kolorowe) lub stare 

gazety. Wytnijcie z nich różne kształty figur geometrycznych i ułóżcie  z nich 

obrazek ,, niespodziankę” dla babci i dziadka według własnych pomysłów. 

Jestem pewna, że taka niespodzianka wszystkim bardzo się spodoba. 

Wysłuchajcie teraz opowiadania pt.,, Każdy ma marzenia” M. Jelonek. 

Pogodny styczniowy poranek rozświetlały promienie słońca. Przedszkolaki były 

w radosnych humorach. Dzisiaj pani Karolina przyniosła nowe książki. Dzieci 

przeglądały je z zainteresowaniem. 

- Zobacz , Wojtek, ta jest o moim ulubionym bohaterze! On potrafi unieść i 

przenieść cały dom w inne miejsce!- Szymon nie krył zachwytu, patrząc na 

kolorowy komiks z zielonym siłaczem w roli głównej. 

- Super !- ucieszył się Wojtek.- To może przeniesie dom mojego dziadzia. 

Wczoraj narzekał, że w tym hałasie nie może już wytrzymać i marzy, żeby 

przeprowadzić się w jakieś ciche miejsce. 

- w tej książce są zdjęcia egzotycznych zwierząt! – powiedziała Mania.- 

Chciałbym pojechać na taką wycieczkę, gdzie można zobaczyć słonie i żyrafy z 

okna samochodu. 

- To się nazywa safari- wtrącił się do rozmowy Wiktor.- Moja babcia też marzy, 

ale to dużo kosztuje. Dałem jej nawet pieniądze z mojej skarbonki, ale to i tak 

mało. 

- A moja babcia bardzo chce nauczyć się tańczyć. Chyba zapisze się na kurs. 

Ciekawe, czy będzie mieć spódniczkę jak ta baletnica- zaśmiała się Antosia, 

patrząc na ilustrację w książce, która leżała na jej kolanach. 

- Moi dziadkowie wymarzyli sobie bilety na koncert jakiegoś zespołu- oznajmił 

Janek.- Dawno temu byli na występie i bardzo im się podobał. 

- To kup im te bilety!- zaproponowała Zuzka. 

- Chciałem, ale nie mam tyle kasy- westchnął Janek. 

- No tak, pieniądze to jest problem! Kiedyś z dziadkiem oglądaliśmy podobny do 

tego album z obrazkami.- Kuba wskazał na jedną z nowych książek, gdzie było 

mnóstwo reprodukcji obrazów.- Dziadek powiedział, że marzy o portrecie 

namalowanym przez znanego malarza i że ten portret idealnie pasowałby na 

ścianę w salonie. 



- I co? Kupi go sobie?- zaciekawiła się Wandzia. 

- Coś ty!- odparł Kuba.- Babcia stwierdziła, że żaden bank nie da mu kredytu na 

spełnienie  takiego drogiego marzenia. 

- No tak…- westchnęła dziewczynka. 

- Miło jest sobie pomarzyć, chociaż nie wszystkie pragnienia można spełnić…-

Pani Karolina się zamyśliła.- Słuchajcie! Mam pewien pomysł! Wkrótce wasze 

babcie i dziadkowie mają swoje święto. Może z tej okazji zaprosimy ich do 

przedszkola? Myślę, że każdy z was może zaprezentować swój talent i to, czego 

się nauczył do tej pory, 

- Super! Hurra!  Ale będzie fajnie!- Dzieciaki zaczęły głośno się zastanawiać, kto 

może zaśpiewać, kto z kim zatańczy, a kto pięknie powie wierszyk. 

- Jutro rozpoczniemy przygotowania do  występów- oznajmiła pani,- 

Upominkami będą portrety waszych babć i dziadków. Kubusiu, co prawda twój 

dziadek marzył o portrecie znanego malarza, ale twój prezent, zrobiony 

samodzielnie, od serca, na pewno sprawi mu ogromną radość, A kto wie…może 

w przyszłości ktoś z was zostanie malarzem i będzie mógł spełnić nawet bardzo 

kosztowne marzenie swojej babci i dziadka- dodała pani Karolina. 

 

A teraz odpowiedzcie na pytania dotyczące treści opowiadania. 

- Co pani Karolina przyniosła do przedszkola? 

- O czym rozmawiały dzieci? 

- Jakie były marzenia ich babć i dziadków? 

- Co dzieci postanowiły przygotować z okazji Dnia Babci i Dziadka? 

- Jakie marzenia mają wasze babcie i wasi dziadkowie? 

 

Jestem pewna, że świetnie Wam poszło! 

 

Zapraszam teraz do zabawy ruchowej. Zabawa z poduszkami.  

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI 

Jestem pewna, że Wam się spodobała. 

To już ostatnia na dzisiaj propozycja zabawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI


,, Kolorowe wstążki”- mierzenie długości. 

Jeżeli nie posiadacie w domu wstążek możecie wyciąć z kartki lub gazety różnej 

wielkości paski i mierzyć je wybraną przez siebie miarką ( sznurek, linijka itp.) 

stosując zwroty: dłuższa, krótsza, taka sama. 

Miłej zabawy! 

Kochani to już wszystko na dzisiaj.  

Wypoczywajcie i do usłyszenia w poniedziałek. Asia Śliwińska 

 


