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Nauczyciele: Monika Kubańska, Magdalena Kępka 

Temat kompleksowy: “Wielkanoc” 

Nasz dzisiejszy temat dnia to: „Kurczaczki i zajączki” 

1. Ze względu  na zbliżające się święta wielkanocne na początek proponuję ćwiczenia 

logopedyczne o tematyce wielkanocnej według Patrycji Siewiery- Kozłowskiej. 

„Wielkanocny zajączek” 

Wielkanocny zając      Dziecko  wysuwa wargi do przodu i porusza nimi                              

      w prawą i lewą stronę  

Z pyszczkiem z czekolady    Górnymi zębami lekko nagryza dolną wargę -

      udaje zajączka 

Spotkał się z kurczaczkiem    Pi pi pi - piszczy jak kurczaczek 

I barankiem z waty.    Beee, beee, beee - naśladuje beczenie baranka 

Życzenia świąteczne sobie przesyłali,  Przesyłają całuski: cmokają rączkę, 

                                                                        nabierają powietrza nosem i ustami zdmuchuje   

                                                                         całusa z ręki 

Aż do kosza z pisankami  

Wszyscy powpadali: 

Wielkanocny zając     Wysuwa wargi do przodu i porusza nimi w prawą

      i lewą stronę 

Z pyszczkiem z czekolady,   Górnymi zębami lekko nagryza dolną wargę- 

                 udaje zajączka 

Cukrowy kurczaczek    Pi, pi, pi - piszczy jak kurczaczek. 

I baranek z waty    Bee, beee, beee- naśladuje beczenie baranka. 

 

2.  Po skończonych ćwiczeniach buziek proponuję dwie zabawy  ruchowe:  

„Zajączki” – zabawa z elementem podskoku. Dziecko podskakuje raz na jednej, raz na drugiej 

nodze. Na znak rodzica (klaśnięcie) dziecko robi przysiad, kładzie ręce przy uszach – 

zajączek skręca głową w jedną i drugą stronę.  

„ Kurczaczek i jastrząb” - rodzic wyznacza miejsce na kurnik dla kurczaczka i odkrywa rolę 

jastrzębia. Dziecko - kurczaczek biega swobodnie w różnych kierunkach. Rodzic- jastrząb 



skrada się koło kurczaczka i porusza rękami jak skrzydłami. Na widok jastrzębia kurczaczek 

szybko ucieka i chowa się w wyznaczonym wcześniej miejscu.  

3. „Wielkanocne zgadywanki”- rozwiązywanie zagadek J. Wasilewskiej i J. M. 

Chmielewskiej  

Ma złociste rogi 

I kożuszek biały , 

Nie biega po łące, 

Bo z  cukru jest cały. (baranek cukrowy) 

 

Wykluły się z jajek, 

Są żółciutkie całe,  

Będą z nich kogutki 

Albo kurki małe. (kurczaczki) 

 

Leżą w koszyczku  

Pięknie ułożone. 

W kolory i wzory 

Mocno ozdobione. (pisanki) 

 

Jest cały z czekolady. 

W świąteczny poranek 

z kurczaczkiem i barankiem  

stoi wśród pisanek. (zajączek) 

4. Bajeczka o trzech świnkach. Link poniżej:  

https://www.youtube.com/watch?v=oY6RizCDfwM 

 

5.  Na koniec możecie Państwo wykonać z dzieckiem kartkę wielkanocną (szablon kartki 

wielkanocnej poniżej), aby umilić sobie czas wykonując pracę przesyłam piosenkę dla dzieci  

(Gdacze kura ko ko ko ) https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY  

6. A przed snem lub w dowolnej chwili zrelaksujcie się Państwo wspólnie z dzieckiem przy 

zabawach logopedycznych 

https://www.youtube.com/watch?v=oY6RizCDfwM
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY


Zabawy logopedyczne usprawniające aparat artykulacyjny  

Zabawa w sprzątanie - zabawa ortofoniczno-ruchowa: 

Dzieci słuchają instrukcji i naśladują ruchy, wydając odgłosy związane z wykonywanymi 

czynnościami, np. 

 Czas na porządki wielkanocne! Pozbierajmy zabawki: „Hop-siup” do pudełka! 

 Umyjmy szafki: „Pucu-pucu”, 

 Wymiatamy śmieci z kątów: „Szu-szu”, 

 Zetrzyj podłogi: „Szuru-buru”. 

Rozmowa na temat świąt 

Usiądź z dzieckiem i powoli demonstruj po kolei: palmę, koszyczek z pokarmami, pisanki. 

Kieruj rozmową o zwyczajach związanych ze świętami wielkanocnymi (życzenia świąteczne, 

święcenie palm i pokarmów, śniadanie wielkanocne, dzielenie się jajkiem, śmigus-dyngus). 

Możesz też pokazywać te przedmioty i symbole świąteczne na kartkach i wywołać 

rozmowę o wspomnieniach z nimi związanych oraz np. o przyjemnych aspektach 

świątecznych - dla przykładu o tym, kiedy przychodzi zajączek i daje prezenty.  

Zabawa oddechowa - zdmuchnij piórko 

Połóż na stole piórko lub kilka delikatnych, kolorowych piórek. To ćwiczenie polega na 

rywalizacji kto zdmuchnie pierwszy piórko na podłogę po stronie przeciwnika! Ważne: 

upomnij dziecko, że powietrze ma wdychać nosem, a wydychać ustami.  

Zabawa „Baba w buzi” - o porządkach 

Pewnego dnia baba, która mieszka u każdego w buzi, robiła wielkie porządki. Najpierw 

umyła dokładnie ściany (język przesuwa się w stronę policzków po stronie wewnętrznej). 

Potem umyła sufit (język przesuwa się do podniebienia). 

Podłoga też była bardzo brudna, więc umyła ją dokładnie (język na dnie jamy ustnej). Okna 

też musiały zostać umyte. Najpierw umyła je od zewnątrz, a później od środka (język wędruje 

po stronie zewnętrznej zębów, a potem po ich stronie wewnętrznej). Wreszcie umyła schody 

w przedsionku (język przesuwa się w stronę dolnej wargi i wysuwa na brodę). Komin też 

musiał zostać wyczyszczony (język wysuwa się w kierunku wargi górnej i nosa). 

Wytrzepała dywany (język wykonuje szybkie ruchy w górę i w dół). Na koniec pootwierała 

wszystkie okna, by dom przewietrzyć. Do domu wpadł wiatr (dziecko nabierają powietrze 

nosem i wydmuchują ustami). W tak wysprzątanym domu można już malować wielkanocne 

pisanki! 

 

 

 



 

 


