
Dzień dobry!  

Witamy wszystkich w Prima Aprilis … Zanim zasiądziecie do wykonywania zadań tych 

przesłanych przez P. Paulinę i P. Darię zapraszam na krótką gimnastykę buzi i języka oraz 

zajęcia metodą W. Sherborne. 

 

1. Zabawa logopedyczna ,,Baba w buzi”: 

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 (dzieci 

nabierają powietrze nosem i wydmuchują ustami). 

W tak wysprzątanym domu można już malować wielkanocne pisanki. 

 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego 

W. Sherborne. 

ĆWICZENIA „Z” 

„Lustro” Rodzic i dziecko siedzą naprzeciwko siebie. Dziecko wykonuje dowolne ruchy, 

gesty, wykorzystuje mimikę twarzy. Rodzic naśladuje ruchy dziecka. Zamiana ról.  

„Turlanie” Dziecko leży na podłodze. Rodzic turla je w różne strony. Zamiana ról. 

„Wóz” Rodzic ciągnie za kostki dziecko, które leży na plecach. 

Podobne ćwiczenie – dziecko siedzi na kocyku. 

Rodzic chwyta skraj koca i ciągnie siedzące na nim dziecko po podłodze. 

„Fotelik” Rodzic w siadzie skrzyżnym. 

Dziecko siada na skrzyżowanych nogach rodzica i wtula się w niego.  

Ten kołysze dziecko w rytm muzyki relaksacyjnej. 

„Tunel” Rodzic wykonuje tzw. „koci grzbiet” tworząc tunel. 

Dziecko przechodzi pod tunelem w różnych kierunkach. 

„Plastelina” Dziecko leży na dywanie – nogi wyprostowane, ramiona wzdłuż tułowia. 

Rodzic „lepi z plasteliny”  wg własnego pomysłu 

np. unosi nogę, zgina łokcie, przetacza na bok, zwija dziecko w „kłębek”. 

Dziecko biernie poddaje się „lepieniu”. 



2. Zadania z kartą pracy: 

- narysuj obrazek po śladzie a następnie pokoloruj; 

- pokoloruj cyfrę 12; 

- znajdź drogę w labiryncie; 
- zaznacz w pętli i pokoloruj 12 pisanek 

. 

3. Zabawy ze sznurkiem. 

Potrzebny będzie sznurek długości minimum 1,5 m. Możecie sobie wyobrazić, że jest to most, 

wąż lub cyrkowa lina. Sznurek leży na podłodze, tworzycie z niego dowolny kształt. Zadań 

może być wiele: 

- spacer po sznurku uważając by z niego nie "spaść" 

- przeskakiwanie przez sznurek raz na jedną, raz na drugą stronę 

- przejście po sznurku "stópkami", tyłem, bokiem 

 

6. „Masażyk” – zabawa relaksacyjna. Rodzice wykonują go dzieciom, następnie dzieci 

rodzicom. Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: Śniła mu się pisaneczka, ta co cała jest 

w kropeczkach. (uderzenia palcami- kropki) Była też w paseczki. (rysujemy paseczki) I w 

wesołe krateczki. (rysujemy krateczkę) Ta w malutkie ślimaczki. (rysujemy ślimaczki) I 

żółciutkie kurczaczki. (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek) Cii… wiosna, 

wiosna ach to ty! (całymi dłońmi). 

Wielkanocne pisanki malowane na gorąco kredkami świecowymi. 

Materiały i przybory: 

-jajka 

-garnek z wodą 

-podstawki wycięte z wytłoczki na jajka 

-kredki świecowe 

1. Jajka wrzucamy do wody i gotujemy na twardo. 

2. Jeszcze gorące jajka kładziemy na przygotowanych wcześniej podstawkach wyciętych z 

wytłoczki na jajka. 

3. Malujemy jajka kredkami- trzeba uważać na palce! Kredki w zetknięciu z gorącym jajkiem 

zaczynają się topić i przywierać delikatnie do skorupki. 

 

Pamiętajcie też o spacerku  

Zapraszamy do wspólnej zabawy  Nieśmiało prosimy o jakieś Wasze zdjęcia ze spacerów, 

zabaw na świeżym powietrzu, bądź innych aktywności - chociażby z leżakowania  

Każde takie zdjęcie wywołuje uśmiech na naszej twarzy w tym trudnym dla wszystkich 

okresie  

 

Z pozdrowieniami Pani Magda. 

 



 

 

 

 



Zaznacz w pętli i pokoloruj 12 pisanek. 

 

  

 



 


