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LEKCJA 48 

TEMAT: Kwiecień plecień. 
 

1. Zajęcia rytmiczne. 

 

Tytuł:  Pogodne ćwiczenia w podskokach / Rytmika dla dzieci 

 

             https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE 

 

 

2. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające język, wargi i żuchwę. 

Do tej zabawy potrzebne nam będzie tylko lusterko :) 

 

Słoneczko budzi się i uśmiecha – dzieci wyciągają do przodu wargi okrągłe jak 

słoneczko, a następnie rozciągają je do szerokiego uśmiechu. 

 

Deszczyk – przy szeroko otwartej jamie ustnej język wychodzi na spacer i unosi się do 

góry, w stronę nosa. Nagle zaczął padać deszcz – język chowa się za górnymi zębami w 

jamie ustnej. 

 

Tęcza – po deszczu pojawia się tęcza – dzieci rysują jej kształt, przesuwając czubek 

języka po górnej wardze od jednego kącika ust do drugiego. 

 

Wiatr – dzieci wciągają powietrze nosem, a wypuszczają ustami ułożonymi w dziobek, 

starając się, aby policzki nie wypełniały się powietrzem. 

 

Kropelki – jak kropelki wody spadają z góry na dół, tak czubek języka porusza się od 

górnych do dolnych zębów: najpierw powoli i bardzo dokładnie, a potem coraz szybciej. 

 

Chmurki – dzieci rysują kształt chmurki, przesuwając językiem po wewnętrznej stronie 

warg, przy zamkniętych ustach. 

 

 

3. Zakręć ruletką  i wykonaj dzisiejsze ćwiczenie ☺  

 

 

              https://wordwall.net/pl/resource/13682636/zabawa/wf-dla-dzieci 
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4. Obserwacja – misja na cały kwiecień . 

 

Codziennie obserwujcie razem pogodę za oknem i opisujcie co widzicie. 

Do obserwacji wykorzystaj kalendarz pogody, który znajdziesz w linku poniżej.  

 

https://przedszkolankowo.pl/2017/08/13/plansze-na-strat-kalendarz-pogody/ 

 

5. Sprawdźcie temepraturę za oknem . 

 

 
 

 

6.   Na umilenie malowania ☺  

 

Tytuł : Kwiecień – Plecień/ Piosenka dla dzieci. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM 

 

 

I. Idzie za kwietniem rowem zielonym 

pierwsza stokrotka w śniegu kwietniowym. 

 

Na skrawku ciepła, na zimna brzeżku, 

kwiat przebiśniegu usiadł w dołeczku.  

 

Ref: 

Kwiecień, plecień, bo przeplata. 

Trochę zimy, trochę lata.  

 

II. Śniegiem sypnęło; czy kwiaty wschodzą 

na pożegnanie ostatnim mrozom? 

 

Uderza wiosna o skrzydła ptaków, 

śpiew się poturlał z góry po dachu.  

 

Ref: 

Kwiecień, plecień, bo przeplata. 

Trochę zimy, trochę lata.  
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7.  Pomaluj ulubionymi farbami. 

 
 


