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1. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE 

 

Zima w Dolinie Muminka 

 

Od kilku dni niemal bezustannie pada śnieg (dotykamy czubkiem języka różnych miejsc na 

podniebieniu). Wszędzie go pełno (wysuwamy język szeroko na brodę). Mała Mi ciepło 

ubrana przybiegła z samego rana do domu Muminka (dotykamy czubkiem języka wszystkich 

zębów po kolei najpierw górnych potem dolnych). Od progu krzyczy: „Wstawaj Muminku! 

Napadało dużo śniegu. Ulepimy bałwana!”. Po chwili, po zjedzeniu pysznego śniadania 

(oblizujemy wargi ruchem okrężnym), wybiegają na podwórko. Wspólnie toczą śnieżne kule 

(robimy z buzi „kulę” – nadymamy policzki, zwierając wargi, następnie głośno wypuszczamy 

powietrze), później popychają je (wypychamy językiem dolne zęby) i ustawiają jedna na 

drugiej (zakładamy wargę dolną na górną i odwrotnie). Jeszcze tylko oczy z czarnych 

węgielków i nos z pomarańczowej marchewki (wyciągamy język daleko do przodu). 

Bałwanowi potrzebny jest też kapelusz, wiec Maminek przyniósł od Mamy Muminka stary 

garnek z uszami (robimy z języka „garnek” – boki i przód języka unosimy do góry tak, aby na 

środku powstało wgłębienie). I tak powstał piękny uśmiechnięty bałwan (uśmiechamy się 

szeroko nie otwierając ust). 

 

2. ĆWICZENIA JĘZYKOWE 

 

Polecenie: 

 

Aby ułatwić zrozumienie słowa zdrobnienie, można zacząć od przykładu, np. 

 

DUŻY prosiak, a MAŁY prosiaczek, DUŻA zabawka, a MAŁA zabaweczka, itd. 

 

 



 
 

 

 

 



3. „Jesteśmy Polakami” - wprowadzenie wiersza W. Bełzy do pamięciowego 

opanowania uświadomienie dz. przynależności narodowej, znaczenia historii, kultury i 

tradycji własnego kraju, przypomnienie mapy kraju, barw narodowych i hymnu, wykonanie 

książeczki -katechizmu małego dziecka 

 

a. Obejrzyj filmik edukacyjny o naszym kraju: 

https://youtu.be/EpnLPT9IlKU 

 

 

b. Naucz się wiersza na pamięć: 

 

Katechizm polskiego dziecka  

— Kto ty jesteś? 

— Polak mały.  

— Jaki znak twój? 

— Orzeł biały.  

— Gdzie ty mieszkasz? 

— Między swemi.  

— W jakim kraju? 

— W polskiej ziemi.  

— Czym ta ziemia? 

— Mą Ojczyzną.  

— Czym zdobyta? 

— Krwią i blizną.  

— Czy ją kochasz? 

— Kocham szczerze.  

— A w co wierzysz? 

— W Polskę wierzę.  

— Coś ty dla niej? 

— Wdzięczne dziecię.  

— Coś jej winien? 

— Oddać życie.  

c. Wykonaj książeczkę pt. „Katechizm polskiego dziecka”. W książęce wklej wiersz i 

ozdób ją symbolami i barwami naszego kraju! Prześlij nam zdjęcia na pocztę 

elektroniczną. 

 

*Karty pracy str. 10-12 

https://youtu.be/EpnLPT9IlKU

