
Wtorek 13.04.2021r. 

Nauczyciele: Monika Kubańska, Magdalena Kępka 

Temat kompleksowy: NASI  ULUBIEŃCY 

Nasz dzisiejszy temat dnia: Lubimy koty 

 

1. Na początek proponuje abyście spróbowali ruchem naśladować treść wiersza Anny Łady-

Grodzickiej pt: „Mój kotek” 

Mój kotek 

Mój kotek ładnie miauczy.                 Dzieci wypowiadają wyraz dźwiękonaśladowczy  

                                                                „miau”. 

Miska mleka mu wystarczy.               Robią miseczkę z dłoni, wysuwają i chowają język –   

                                                             piją mleko. 

Chodzi cicho, nikt nie słyszy.              Chodzą na czworakach. 

Woli spać, niż łowić myszy.                 Zwijają się w kłębek na podłodze. 

 

2. „Gdzie jest kotek?” – spróbujcie przy pomocy obrazków określić położenie kotka  

 

 

 



 

3. Teraz zapraszam Was do zabaw ruchowych 

 „Dyrygent” 

Zabawa przy piosence „Uciekaj, myszko, do dziury”. Rodzic trzyma ręce jedna blisko 

drugiej, dziecko śpiewa cicho piosenkę, natomiast gdy zaczynamy oddalać jedną rękę od 

drugiej, dziecko zaczyna śpiewać coraz głośniej.  

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=TLNxY-_OTNE  

Zabawa ruchowa  przy piosence „Kotek Puszek” 

Dziecko zamienia się w kotka i porusza się na czworakach po pokoju. Gdy muzyka gra 

głośno, kotek porusza się na czworakach szybko, gdy muzyka zaczyna grac coraz ciszej, 

dziecko zaczyna poruszać się coraz wolniej. Kiedy muzyka całkiem ucichnie, kotek zwija się 

w kłębek i zasypia. 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=wdo_0aX-1vk 

4. Na zakończenie wykonajcie poniższą Kartę Pracy Załącznik 1 

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

zabawie logopedycznej „Chory kotek” tekst bajki poniżej lub obejrzyjcie wspólnie bajkę o 

przygodach Kota Filemona. 

Link do bajki o przygodach Kota Filemona https://www.youtube.com/watch?v=Xek1kjdpavc  

https://www.youtube.com/watch?v=TLNxY-_OTNE
https://www.youtube.com/watch?v=wdo_0aX-1vk
https://www.youtube.com/watch?v=Xek1kjdpavc


Ćwiczenia języka i oddychania mogą i powinni robić wszystkie dzieci bez wyjątku. Takie 

zabawy przynoszą wiele korzyści: 

 u dzieci mówiących prawidłowo utrwalają poprawna wymowę; 

 u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy zapobiegają powstawaniu wad; 

 u dzieci z wadami wymowy przyśpieszają terapię  

CHORY KOTEK (Rodzic czyta tekst i naśladuje czynności o których mowa, dzieci próbują 

powtarzać. Można wykorzystać do tego małe lusterka i obserwować narządy artykulacyjne.) 

Kotek był chory i bardzo źle się czuł. Często kichał (mówimy „a psik”), bolała go głowa 

(mówimy „ojojoj”). Przyjechał pan doktor (mówimy „brum brum”), zaglądnął do gardła 

(wołamy „aaa” i wysuwamy język na brodę), było chore. Następnie zbadał kotka, wyciągnął 

słuchawki (wysuwamy język z buzi, przesuwamy nim po podniebieniu, górnych zębach i 

górnej wardze). Zapisał lekarstwa na recepcie („piszemy” w powietrzu językiem wysuniętym 

z buzi). Kotek leżał w łóżeczku, miał dreszcze (wypowiadamy „brrr…”). Gorączka raz 

wzrastała (język uniesiony na górną wargę), raz opadała (język na brodzie). Kotek zażywał 

lekarstwa: ssał tabletki (przednia część języka przy podniebieniu, naśladujemy ssanie), pił 

słodki syrop, więc się oblizywał (język wędruje dookoła warg przy otwartej buzi). Po kilku 

dniach kotek poczuł się lepiej, był wesoły i zadowolony (uśmiechamy się szeroko, nie 

pokazując zębów). 

 

Pozdrawiamy wszystkich serdecznie p. Monika, p. Magda 
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