
                  Kącik logopedyczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Opracowanie: mgr Aldona Grzybowska 

Marzec 2017                                                       Przedszkole nr 5  „Piąteczka” 

                                                                                        ul. Miodowa 16 

                                                                                         81-558 Gdynia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

21 marca 2017  

 powitamy w przedszkolu wiosnę.  

W tym dniu obowiązuje strój  

w kolorze zielonym. 

Wierszyki logopedyczne to doskonały sposób na usprawnianie 

artykulatorów, utrwalanie prawidłowej wymowy głosek oraz ćwiczenie 

emisji głosu. Zapraszamy do zabawy: 

 „Wiosenny deszczyk” 

 

Wiosną deszczyk kropi, mży. 

Człapią w deszczu pieski trzy. 

Po kałużach CZŁAP, CZŁAP, CZŁAP. 

Deszczy pada KAP, KAP, KAP. 

Ty kropelkę ŁAP, ŁAP, ŁAP. 

Woda szumi SZSZ, SZSZ, SZSZ... 

„Żabka” 

 

Pewna żabka, chociaż mała, 

na spacerek się wybrała. 

Ja z języka żabkę zrobię, 

niechaj w buzi skacze sobie. 

W prawo, w lewo, w górę, w dół, 

wreszcie złoży się na pół.  
(wykonujemy ruchy językiem zgodnie z opisem) 

Po kamykach przeskakuje, 

górne ząbki porachuje. 
(dotykamy językiem każdego ząbka u góry) 

Gdy spragniona żabka była, 

wody w stawie się napiła. 

Pocmokała, pomlaskała,  

pyszczek żabi oblizała.  
(cmokamy, mlaskamy, oblizujemy usta) 

Teraz sobie smacznie śpi,  

chrapiąc mocno tak jak Ty (chrapiemy). 

 

 

 I wariant zabawy: czytamy wierszyk, dziecko powtarza wyrazy dźwiękonaśladowcze 

II wariant: uczymy się z dzieckiem wierszyka na pamięć, następnie wolno, rytmicznie 

odtwarzamy jego treść jednocześnie pokazując za pomocą ruchu rąk i nóg] 

 



                    

W tym miesiącu: 

10.03.2017 (piątek) odbędą się zajęcia 

edukacyjne prowadzone przez Centrum EduFun 

pt. "Eliksiry alchemika”. 

17.03.2017 (piątek) o godz. 08:45  

odbędzie się koncert Bajnutka  

pt. "Filharmonia na raty". W tym dniu 

śniadanie odbędzie się o godzinie 08:15.  

30.03.2017 (czwartek) o godz. 09:00 odbędzie 

się przedstawienie Teatru  "CoNieco" 

pt. "Pluszowa opowieść o przyjaźni. o 

przyjaźni" 

 

DLA RODZICÓW: 

 07.03.2017 (wtorek) o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie w 

sprawie organizacji pracy przedszkola w okresie wakacyjnym. 

 20.03.2017 (poniedziałek) o godzinie 16:00 odbędzie się 

prelekcja na temat rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci. 

Prelekcję poprowadzi psycholog Iwona Sroka. 

Serdecznie zapraszamy! 

Kącik Przedszkolaka. Pokoloruj pola oznaczone          na 

niebiesko a pola oznaczone            na zielono i sprawdź jakie 

zwierzę ukryło się na obrazku. 


