
1. Gimnastyka buzi i języka: 

Dziecko ma przed sobą lusterko. Opowiadamy historyjkę (bajeczkę) i pokazujemy ruchy 

języka –a dziecko naśladuje nas. 

 

„Języczek wędrowniczek” 
 

Język wybrał się na wycieczkę do lasu. Pojechał tam na koniku (kląskanie językiem – 

naśladowanie konia). Na łące zatrzymał konia (prr). Następnie rozejrzał się dookoła (język 

ruchem okrężnym oblizuje wargi: górną i dolną). Potem wszedł do lasu (język chowamy w 

głąb jamy ustnej). Przeszedł las wzdłuż (język przesuwamy po podniebieniu w stronę jamy 

gardłowej) i wszerz (przesuwamy językiem za zębami górnymi i dolnymi). A wtedy przedarł 

się przez gęstwinę krzewów i drzew (język przeciskamy przez zaciśnięte zęby). Zauważył, że 

zrobiło się ciemno. Rozejrzał się w prawo i w lewo, spojrzał w górę  

i w dół (język przesuwamy z jednego końca ust do drugiego – od ucha do ucha, potem 

sięgamy nim nosa i brody –ćwiczenie powtórzyć kilka razy). Wsiadł na konia i pojechał do 

domu (klaskanie językiem). 

 

Źródło: http://www.spgostomia.pl/files/Bajki-logopedyczne.pdf 

2. Poznajemy literę J. 

 

 „Jajko” 

 

Siedziała kura długo na grzędzie. 

Siedziała i rozglądała się wszędzie. 

Patrzyła w górę, w dół, na wszystkie boki, 

obok niej również siedziały kwoki. 

Tak się wierciła, tak się kręciła 

i nawet wcale nie zauważyła, 

kiedy to jajko w końcu zniosła. 

– O! – zagdakała i się podniosła. 

 

• Krótkie omówienie wierszyka. 

• Zaprezentowanie wielkiej  litery J i małej litery j: 

 
 
Źródło: https://i.pinimg.com/originals/b0/f5/cd/b0f5cd6ce42b0de6b141728204c3bfbe.jpg 
 
 
 

 

http://www.spgostomia.pl/files/Bajki-logopedyczne.pdf
https://i.pinimg.com/originals/b0/f5/cd/b0f5cd6ce42b0de6b141728204c3bfbe.jpg


• Wykonanie ćwiczenia nr 1 i 2 

 

https://akademia.pwn.pl/view/d1410a41-e1a3-4e05-83c2-
16d022951006/37755/NOWA_TRAMPOLINA_5-
latka_karty_pracy_Jajka_malowane_tydz29.pdf 

 

• Prezentacja zapisu wyrazu „Jajko” 

• Wskazywanie litery J  

• Dzielenie wyrazu na głoski – j – a – j – k – o  i na sylaby - jaj- ko ( wyklaskiwanie 

sylab ) 

• Układanie kształtu litery ze sznurka, klocków  itp. 

3. Zabawa ruchowa „Slalom z jajkiem”. 

Slalom pomiędzy  poduszkami ułożonymi na dywanie z jajkiem na łyżce  

– nie zgubić jajka :)     

4. Wielkanocne babeczki. Do wielkanocnej  tradycji należy wypiekanie świątecznych 

babeczek, do czego i Was zachęcamy. To dopiero frajda takie rodzinne wypiekanie ciast na 

święta. Poniżej przepis na waniliowe babeczki. Życzymy smacznego. 

 https://ciastkozercy.pl/babeczki-waniliowe-2/ 

5. Zabawa z zajączkiem. Jeśli wykonaliście zajączka ze skarpety z poprzedniego dnia 

pobawcie się dziś nim wraz z rodzicami w ciepło-zimno. Schowajcie zajączka w pokoju, a 

mama lub tata niech go odnajdą, podpowiadajcie „ciepło”, kiedy będą blisko, lub „zimno” 

kiedy będą daleko. Bawcie się na przemian. 

 

 

Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice 

 pragniemy życzyć Wam z okazji tych nietypowych Świąt 

Wielkanocnych przede wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości, spokoju 

ducha, oby ta pandemia jak najszybciej się zakończyła i żebyśmy 

mogli się w pełnym składzie spotkać w przedszkolu. Mimo wszystko 

życzymy Wam dużo uśmiechu, smacznego jajka i obfitego Dyngusa. 

               Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Wasze panie:  

                                                                     Krysia i Marlenka 
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