
Nauczanie zdalne grupa III „Biedronki” 19.01- 24.01 2022 r.. 

 

1. Na rozgrzewkę zapraszam do ćwiczeń gimnastycznych, które znajdują się w linku poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

2. Bajka logopedyczna „ U Babci i Dziadka”- usprawnianie narządów artykulacyjnych. Rodzic opowiada bajkę, a 

dziecko wykonuje polecone czynności: 

Pewnego dnia Janek i jego rodzice postanowili odwiedzić babcię i dziadka, którzy mieszkają na wsi. Wsiedli do auta i 

wyruszyli w drogę (dziecko mówi: brum, brum). Gdy dotarli na miejsce, przywitali się z babcią i dziadkiem (cmoka). Janek 

wręczył dziadkom laurki, które sam dla nich narysował. Babcia poczęstowała gości pysznym ciastem (naśladuje czynność 

jedzenia) i gorącą herbatą (dmucha). Szarlotka to ulubione ciasto Janka (oblizuje językiem usta i brodę). Chłopiec bardzo 

chciał zobaczyć, jakie zwierzęta mieszkają u dziadka w gospodarstwie. Dziadek pokazał Jankowi dużo zwierząt. Jest tam 

konik (kląska), kurki (ko, ko,ko), kaczki (kwa, kwa, kwa), gąski (gę, gę, gę), krowa (mu, mu). Janek rozgląda się ciekawie 

dookoła (językiem oblizuje szeroko otwarte usta), a następnie patrzy w lewo i w prawo (wysuwa język i kierują go w prawo i 

w lewo). Zobaczył kotka, który pił mleczko (wysuwa język nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki, oblizuje wargi ruchem 

okrężnym), pieska (hau, hau) oraz świnki w chlewiku (chrum, chrum). Postanowił je policzyć (językiem dotyka wewnętrznej 

powierzchni każdego dolnego zęba). Po pewnym czasie Janek stwierdził, że czas już wracać do domu. Zmęczony, umył zęby 

(język przesuwa po wewnętrzneji po zewnętrznej ścianie zębów) oraz policzki (język przesuwa po wewnętrznej stronie 

policzków), położył się do łóżka i zasnął (naśladuje chrapanie). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


3. Zapraszam do pokolorowania: 

 

 

 

 



 

 

 

 



4. Przypomnijcie sobie wierszyki o Dziadku i Babci: 

„Dla Dziadka” Dorota Gellner                                                                           

Dziadku, Dziadku czy to ty? 

Coś na Twojej głowie lśni. 

To korona! 

Słowo daje przecież znam korony z bajek! 

Czy to fotel? 

Ależ skąd! 

To nie fotel tylko tron. 

Dziadku, Dziadku jesteś królem! 

Pytasz co to za zagadka. 

To po prostu święto dziadka!  

         „ Dla Babci” Dorota Gellner 

           Siadaj Babciu, siadaj blisko. 

           Zaraz Ci opowiem wszystko. 

          Prawie całą noc nie spałam, 

          Bo prezenty wymyślałam. 

          Na kanapie się kręciłam, 

          Aż dla Ciebie wymyśliłam: 



         Z lodu broszkę i korale 

         I śniegowe cztery szale. 

 

         Dziesięć czapek w śnieżną kratkę 

         I lodową czekoladkę. 

        Jak nie będzie Ci smakować, 

        to mnie możesz poczęstować! 

 

5. Zabawy językowe: teraz pobawimy się w zabawę – dokończ zdanie. Proszę rodziców o odczytanie początku 

zdania, a was dzieci o dokończenie: 

o Moja babcia jest… 

o Mój dziadek potrafi… 

o Babcia jest potrzebna, bo… 

o Kocham dziadka za to, że … 

o Kocham babcię, bo…. 

 

Kochane Moje Przedszkolaki, pamiętajcie o złożeniu życzeń dla swoich Dziadków z okazji ich święta! 

Również dołączam się do życzeń i życzę wszystkiego najlepszego i dużo miłych chwil spędzonych z kochanymi 

wnukami.  

Pozdrawiam serdecznie,  

Pani Tereska 😊 


