
Środa  07.04.2021  

 

Temat tygodnia: Chciałbym zostać sportowcem. 

 

Temat dnia: Moja ulubiona zabawa ruchowa. 

Dzień dobry Jeżyki w kolejnym dniu.  

Proszę przygotować paski kolorowego papieru 2 

krótkie (21 cm) i 2 długie (29 cm), klej, kredki, 

kartki papieru A4. 

Na początek proponuję zabawę logopedyczną – 

ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem wiersza E.M. 

Skorek „Rozpędzony pociąg”, mające na celu 

pobudzenie do pracy przeponę. Szybkie wypowiadanie 

zespołu głosek (czuk) usprawnia jednocześnie wargi, 

czubek języka i jego tylną część. 

 

Ewa Małgorzata Skorek -  „Rozpędzony pociąg” 

 

Pędzi pociąg, pędzi 

przez lasy i pola, 

słychać turkot, furkot, 

to dudnią wciąż koła. 

Czuk, czuk, czuk... 

Czuk, czuk, czuk...* 

 

Mknie pociąg po torach, 



huk rozlega się w lesie, 

to stukot wielu kół 

w lesie echem się niesie. 

Czuk, czuk, czuk... 

Czuk, czuk, czuk...* 

 

Pędzi pociąg przez wioski, 

mija lasy i pola, 

słychać turkot, furkot, 

to dudnia wciąż koła. 

Czuk, czuk, czuk... 

Czuk, czuk, czuk...* 

 

Jadą ludzie pociągiem, 

dudni głośno sto kół, 

pędzi pociąg szalony, 

wiezie uczniów do szkół. 

Czuk, czuk, czuk... 

Czuk, czuk, czuk...* 

 

Mija stacje i pola,  

huk rozlega się w lesie, 

to dudnienie pociągu 

echem w lesie się niesie. 

Czuk, czuk, czuk... 

Czuk, czuk, czuk...* 

 

Coraz słabiej już słychać 

pociągowe hałasy, 

pociąg jest już daleko, 

mija pola i lasy. 



Czuk, czuk, czuk... 

Czuk, czuk, czuk...* 

 

W miejscach oznaczonych gwiazdką (*) powtarzamy na 

jednym wydechu szeptem raz głośniej, raz ciszej: Czuk, 

czuk, czuk.... 

 

 

Przyjrzyj się poniższym obrazkom i odpowiedz na pytania : 

- Co robią dzieci? 

- Jakie zabawy ruchowe najbardziej tobie się podobają? 

- Co ty robisz na świeżym powietrzu? 

- Jakie zabawy ruchowe na powietrzu najbardziej tobie się 

podobają? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



Zaproś domowników do zabawy z wykorzystaniem piłki: 

rzucajcie na zmianę. 

Rysowanie na temat: „Moje ulubione zabawy ruchowe na 

powietrzu.” 

Dzieci otrzymują kartkę papieru A4, naklejają na brzegach 

kolorowe paski tworząc ramkę obrazka. Operują nazwami 

pasków długi – krótki, dłuższy- krótszy.  

W środku rysują siebie podczas zabaw ruchowych na 

powietrzu. 

Dzieci omawiają swoje prace. Mówią co przedstawiają i 

dlaczego wybrały taką zabawę. 

 

Kochane Jeżyki czekam na wasze zdjęcia z wykonanej pracy. 

             

                                                      Pozdrawiam  serdecznie 

                                                                           Pani Iwona  


