
 

Dzień dobry, Kochany Przedszkolaku! 

Czwartek: 21.05.2020 

Temat tygodniowy: Moja rodzina 

 Temat dnia: Domowi pupile 

Cele: dziecko: 
– doskonali umiejętność wypowiadania się  
– uważnie słucha  
– składa obrazek z kilku części  
– wzbogaca słownictwo  
– doskonali sprawność narządów mowy  
 

1. „Na kanapie” – słuchanie wiersza J.L. Kerna; wypowiadanie się na temat treści utworu; 
opowiadanie o swoich zwierzątkach domowych  
 
Potrzebne pomoce: ZAŁĄCZNIK 1 
 

2. „Nasi ulubieńcy” – układanie puzzli; składanie obrazków pociętych na kilka części; 
rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych (kot, pies, rybka, chomik, świnka 
morska itp.) 

 
            Potrzebne pomoce: puzzle ze zwierzętami domowymi, ZAŁĄCZNIK 2 
 

3. „Zabawa z psem” – zabawa usprawniająca aparat artykulacyjny. Dziecko siedzi przed 
lustrem lub trzyma w dłoni małe lusterko. Przed rozpoczęciem zabawy rodzic wyjaśnia, 
że dziecięcy języki zamienił się w wesołe pieski. Rodzic opowiada historyjkę i 
demonstruje ćwiczenia. Dziecko je powtarza. Pieski biegają za piłeczką (zataczamy 
kółeczka, przesuwając czubek języka po górnych, następnie po dolnych zębach, kilka 
razy w lewą, potem w prawą stronę), wesoło podskakują (dotykamy czubkiem języka raz 
górnych, a raz dolnych zębów), głośno szczekają (naśladujmy szczekanie: hau, hau, hau), 
machają ogonkami (przesuwamy język od jedno do drugiego kącika ust). Po wesołej 
zabawie odpoczywamy (naśladujemy chrapanie). 
 



            Potrzebne pomoce: lustro lub małe lusterka 
 
 
Zabawa popołudniowa: 
 
Duży i mały – zabawa dydaktyczna. 
Rodzic przygotowuje dwie zabawki  lub ilustracje małego psa, druga – dużego. Na środku pokoju 
rodzic gromadzi różne przedmioty (małe i duże). Zadaniem dziecka jest zebranie odpowiednich 
przedmiotów i ułożenie ich przed psem o odpowiedniej wielkości: małe przedmioty obok 
małego psa, duże przedmioty obok dużego psa. 
 
Potrzebne pomoce:  zabawki lub ilustracje małego i dużego psa, małe i duże przedmioty 
 

 

 

 

Mamy nadzieję, że dobrze się bawicie!  
 Życzymy udanego dnia! 

 Pozdrawiamy! Pani Ola i Pani AngelikaJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 1 

Na kanapie 
 
Kto to chrapie 
Na kanapie? 
Kto się w ucho 
Przez sen drapie? 
Kto, gdy zły, 
To szczerzy kły? 
Kogo czasem 
Gryzą pchły? 
Komu w głowie 
Figle? 
Psoty? 
Kto gołębie goni? 
Koty? 
Kto pantofle 
Gryzie pana? 
Na mleczarkę 
Szczeka z rana? 
Kto się z dziećmi 
Bawi zgodnie? 
A złodzieja cap! 
Za spodnie? 
Wiecie, kto to? 
No, to sza! 
Po co budzić 
Ze snu psa… 
 
Ludwik Jerzy Kern 
L. J. Kern, „Na kanapie” [w:] A. Ożyńska-Zborowska „Antologia literatury dla najmłodszych”, Krajowa Agencja Wydawnicza, 
Warszawa 2002, s. 251 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


