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NASZE SNY 

1. Zabawa logopedyczna ,, Gimnastyka języka''. Dziecko siedzi na przeciw rodzica i porusza 

językiem według jego instrukcji : 

*Nasze języki witają się z brodą: język wysunięty na brodę i porusza się w prawo i w lewo. 

*Nasz język czeka na pyszne śniadanko: oblizywanie językiem ust. 

* Nasz język sprawdza, czy przez noc wyrosły nam nowe ząbki: dotykanie językiem 

poszczególnych zębów. 

* A może przez noc wydłużył nam się nos! Sprawdźmy.: próba dotknięcia językiem nosa.  

 

2. Wysłuchanie wiersza Maciejki Mazan pt. 

                                                                                        ,, Marzenki'' 

                                                                          Kiedy zasypiam, przychodzą nocą 

i razem ze mną okropnie psocą!  

Potrafią sprawić, że łóżko lata 

i fruną ze mną dokoła świata. 

Jak chcą to zmienią mnie w krokodyla, 

co się po chwili zmienia w motyla. 

Do dziwnych krajów mkną na wypady, 

gdzie wodospady są z czekolady. 

Mieszkamy w igloo albo w wigwamach. 

Bawią się ze mną nawet do rana. 

To takie stworki ze snu lub z drzemki. 

                                                                        Jak je nazwiemy? 

                                                                        Może Marzenki? 



Rozmowa na temat wiersza: 

- Kiedy pojawiają się Marzenki? 

- Co robią Marzenki? 

- Gdzie nas mogą zabrać te śmieszne stworki? 

- Jak mogą wyglądać Marzenki? 

 

3. Wspólne śpiewanie i słuchanie znanych kołysanek. Oto link: 

https://www.youtube.com/watch?v=SogW3o8N7Dc&t=21s 

KOTKI DWA 

Aaa, kotki dwa, 

szarobure obydwa, 

nic nie będą robiły, 

tylko ciebie bawiły. 

 

Aaa, kotki dwa, 

szarobure obydwa, 

jak się kotki rozigrały, 

to dziecinę kołysały. 

 

Aaa, kotki dwa, 

szarobure obydwa, 

jeden szary, drugi bury, 

a ten trzeci myk! do dziury. 

 

Aaa, kotki dwa, 

szarobure obydwa, 

żeby tylko jeden był, 

to by z tobą mleczko pił. 

 

 

Druga propozycja to ,,Iskiereczka’’. Oto link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZSkFBqBerU&t=10s 

 

ISKIERECZKA 

 

Z popielnika na Wojtusia 

iskiereczka mruga: 

Chodź, opowiem ci bajeczkę, 

Bajka będzie długa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZSkFBqBerU&t=10s


Była sobie raz królewna, 

pokochała grajka. 

Król wyprawił im wesele 

i skończona bajka.  
 

Była sobie Baba-Jaga, 

miała chatkę z masła, 

a w tej chatce same dziwy – 

pst! iskierka zgasła. 

 

Z popielnika na Wojtusia 

iskiereczka mruga: 

Chodź, opowiem ci bajeczkę, 

Bajka będzie długa. 

 

Już ci Wojtuś nie uwierzy, 

iskiereczko mała, 

Chwilę błyśniesz, potem zgaśniesz, 

ot – i bajka cała. 

 

 

4. PRACA PLASTYCZNA – CHUSTECZKOWY POTWÓR. 

 

 
 



Będą wam potrzebne: 

• pudełko po chusteczkach higienicznych 

• papier kolorowy lub farby 

• klej 

• nożyczki 

• włóczka na włosy lub sznurek 

 

WYKONANIE: 

Pudełko możecie okleić kolorowym papierem, albo pomalować. Następnie dokleić 

papierowe zęby i oczy i przygotować mu coś do jedzenia. Nasz pudełkowy potwór ma 

wprawdzie wielkie zębiska, ale jest kulinarnie niezwykle wybredny. Zupełnie 

niemięsożerny. Na początku możemy wydrukować alfabet i wykorzystać go do tej 

zabawy. Następnie możemy wykorzystać sylaby. Ważne, aby były prawidłowo odczytane. 

Miłej zabawy! 

 


