
Propozycja zajęć i zabaw z dzieckiem w domu 

„Witaj wiosno !” 

 Witam serdecznie Dzieci i Rodziców. Dzisiejsze zajęcia rozpoczniemy od bajki logopedycznej. 

Proszę rodziców o odczytanie tekstu bajeczki „Języczek wędrowniczek”, a dzieci o uważne 

wysłuchanie i wykonanie gimnastyki buzi i języka zgodnie z instrukcją. Posłuchajcie. 

1. POSZUKIWANIE WIOSNY     

  

Nadeszła wiosna. Za oknem słychać było śpiew ptaków (naśladujemy głosy ptaków). Pan 
Języczek wybrał się do lasu na poszukiwanie oznak wiosny. Jechał na koniku (kląskamy, uderzając 

szerokim językiem o podniebienie). Rozglądał się w prawo i  w lewo, spoglądał w górę i w dół 
(przesuwamy język z jednego końca ust do drugiego – od ucha do ucha, potem sięgamy nim nosa               

i brody). Na łące zobaczył bociany (wymawiamy kle, kle) i świerszcze (cyk, cyk…). Zatrzymał się 
na leśnej polanie (wymawiamy prr). Zsiadł z konia, rozejrzał się wokoło (oblizujemy wargi ruchem 

okrężnym). Świeciło słońce, wiał delikatny wiatr (wykonujemy krótki wdech nosem, chwilę 

zatrzymujemy powietrze i długo wydychamy ustami). Było ciepło i przyjemnie (uśmiechamy się, 

rozchylając wargi). Na skraju polany zakwitły wiosenne kwiaty zawilce i sasanki. Pachniało wiosną 
(wdychamy powietrze nosem, wydychamy ustami). Pan Języczek pochylił się, powąchał kwiaty            
i kichnął (kichamy i wymawiamy „apsik”). W tym momencie zauważył przeciskającego się przez 
zarośla zaspanego jeża (ziewamy). Zrobiło się późno. Pan Języczek wsiadł na konia i pogalopował 
do domu (kląskamy, uderzając szerokim językiem o podniebienie). 

- Czy znasz oznaki nadchodzącej wiosny? Spróbuj odpowiedzieć na pytanie na podstawie 
tekstu „Poszukiwanie wiosny” i własnych obserwacji. 

2. „Wiosenne rachunki” – zabawy matematyczne.  

Narysuj tyle kresek w ramce ile jest ptaków. Czy potrafisz je rozpoznać? Jeśli nie, na pewno pomogą ci 
rodzice. (Karta pracy nr 1) 

Pokoloruj rysunki zgodnie z instrukcją (Karta pracy nr 2) 

3.Propozycja zajęć plastycznych -  „Wierzbowe bazie”. 

 Wykonaj pracę techniką dowolną. Możesz ją wylepić gazetą, bibułą, plasteliną itp. ( Karta pracy nr 3)  

4. Zaśpiewaj poznaną ostatnio piosenkę pt. „Jestem wiosna” . Piosenka dostępna na stronie 
https;//www.youtube.com/watch?v=EDdGLjxCdU. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Karta pracy nr 2 

Pokoloruj tyle rysunków: chmurek, słoneczek, kropli deszczu, parasoli, ile kropek znajduje się po ich 

lewej stronie. 

 

 

 

 

 


