
ZAJĄCZKI 

Drodzy rodzice, Kochane dzieci !!!                                                                                  

Witam Was serdecznie po weekendzie !!!! W tym tygodniu będziemy 

realizować tematykę pt: Moja miejscowość, mój kraj.                                         

Zapraszam do wspólnej zabawy. 

1. Dwie ręce, dziesięć palców – zabawa paluszkowa (według Krzysztofa 

Sąsiadka) 

Ja dziesięć palców mam (pokazujemy wszystkie palce),  
Na pianinie gram (uderzamy palcami o kolana).  
Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie),  
Na bębenku gram (uderzamy dłońmi o kolana). 
 Ja dziesięć palców mam (pokazujemy wszystkie palce), 
 I na trąbce gram (poruszamy wszystkimi palcami przed ustami).  
Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie), 
 I zaklaszcze wam (klaszczemy w dłonie). 
 

Zachęcam do przedlądania obrazków, zdjęć, folderów przedstawiających 

miejscowość, w której mieszkacie czyli LĘDZINY. Można również odwiedzić 

stronę                                                                                  

http://www.old.ledziny.pl/informacje-o-miescie/obiekty-historyczne.html,               

na której zobaczycie wiele ciekawych miejsc, zabytków, znajdujących się                     

w Waszym mieście.   

          

 

 

 

http://www.old.ledziny.pl/informacje-o-miescie/obiekty-historyczne.html


KOCHANE DZIECI – CZY WIECIE, ŻE…. 

Lędziny są prastarą osadą, powszechnie uważaną za jedną z najstarszych osad 

dawnej ziemi pszczyńskiej, a nawet Górnego Śląska. Nazwa Lędziny 

najprawdopodobniej pochodzi od starosłowiańskich słów lędo lub lędzina, 

oznaczających ziemię ugorną, nie porosłą lasem. W dawnych czasach lędzinami 

nazywano wzgórza pozbawione drzew lub polany wśród otaczających je lasów. 

Jestem ciekawa czy znacie swój adres zamieszkania? 

 

2. Słuchanie wiersza czytanego przez rodzica M.Strękowskiej – Zaremby 

„Małe miasteczko”. 

W małym miasteczku nie ma wieżowców,  
schodów ruchomych ni Zoo, 
lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków, 
które śpiewają wesoło. 
 
Dookoła rynku stoi rząd domów 
w siedmiu kolorach tęczy; 
ruch jest nieduży, spokojnie, miło, 
czasami pszczoła zabrzęczy. 
 
Czyste powietrze pachnie zielenią , 
na niebie świeci słoneczko, 
wszędzie jest blisko, ludzie się znają, 
dbają o swoje miasteczko. 
 

Rozmowa na temat treści wiersza np: 
 -  Jak wygląda małe miasteczko? 
- Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku? 
- Wskażcie różnic między miasteczkiem, a dużym miastem. 
- Podziel wyraz MIASTO na sylaby, głoski.  
 

 

 

 



3. Na sam koniec proponuję  wykonać zadanie pt „Dom” – pod dyktando  
rodzica. Drogi rodzicu !!! Przeczytaj dziecku polecenia a ono niech nakleja 
zgodnie  z waszą instrukcją. 

 

 

https://mala275.blogspot.com/2017/06/orientacja-przestrzenna-karta-pracy.html 

 

 

 

 

 

 

https://mala275.blogspot.com/2017/06/orientacja-przestrzenna-karta-pracy.html


Zapraszam chętne starszaki do wykonania LITERKOWYCH  KART PRACY  

I. Szukanie wyrazów 

 Dziecko otrzymuje wyrazy, które ma przeczytać i powiedzieć, z jakich 

głosek/liter składa się każdy wyraz. Następnie ma powiedzieć/napisać nowe, 

które rozpoczynają się literami początkowymi zawartymi w wyrazie: 

 1. dom = drabina, owca, motyl 

 2. mak =  

3. rak = 

 

II. W każdej parze wyrazów podkreśl litery, którymi się one różnią: 

 kosa – rosa 

 rogi – nogi 

 hak – mak  

woda – soda 

sobota – robota  

Jola – Tola  

 

III. Zmień literę i przeczytaj nowy wyraz:  

worek w=k  

kot t=c  

kret t=m  

młotek m=p  

kura k=r  

Rozwiązanie: korek, koc, krem, płotek, rura, wazon 



http://spklaj.edu.pl/pdf/logopedia5.pdf 

http://spklaj.edu.pl/pdf/logopedia5.pdf

