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Wszyscy są, Witam Was , zaczynamy, już czas,  

Jestem Ja, Jesteście Wy..Raz, dwa, trzy ☺ 

Witam Was w czwartkowy poranek, dziś dowiemy się więcej na temat tego co 

niesie  echo w lesie ☺ 

Zapraszam! 

 

1. Usiądźcie wygodnie i wsłuchajcie się w odgłosy ptaków..brzmią znajomo? 

https://www.youtube.com/watch?v=6EEyZzRAYlw 

 

2. Ćwiczenie ortofoniczne Sowa. 

Dzieci kładą prawą dłoń na lewym ramieniu, odkręcają głowę w lewą stronę. 

Biorą głęboki wdech i, wraz z obrotem głowy w prawo, lekko i rytmicznie 

wpuszczają powietrze ustami, naśladując głos sowy: hu-hu-hu. 

3. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Dzieci, zwierzęta i leśne echo.  

 

Las, a w lesie Ada z Olkiem  

bawią się wesoło.  

Wypatrują leśnych zwierząt  

ukrytych wokoło.  

Tu sarenka, a tam zając  

raźno sobie kica.  

Jeleń biegnie, swym porożem  

dzieciaki zachwyca.  

– Pa, pa, pa, pa! – Ada woła.  

– Pa, pa, pa, pa! – Olek.  

– Pi, pi, pi, pi! – krzyknął chłopiec.  

– Pi, pi, pi, pi! – wolę.  

Przysłuchuje się wiewiórka  

tej śmiesznej zabawie.  

Borsuk też nadstawia uszu,  

choć się ukrył w trawie.  

https://www.youtube.com/watch?v=6EEyZzRAYlw


– Pe, pe, pe, pe! – Ada woła.  

– Pe, pe, pe, pe! – Olek.  

– Pu, pu, pu, pu! – krzyknął chłopiec.  

– Pu, pu, pu, pu! – wolę.  

– Po, po, po, po! – któreś z dzieci  

głośno zawołało.  

Lecz tym razem – po, po, po, po  

– echo powiedziało! 

Dzieci przedstawiają ruchem treść wiersza i powtarzają znajdujące się w nim 

sylaby. 

4. Czy wiecie co to jest echo? Jak nasz głos odbije się od jakiejś powierzchni 

czyli lasu, skały, góry i powróci do nas wtedy mówimy, że to echo. Posłuchajcie 

piosenek, opowiadania, a później pobawcie się w echo. 

https://www.youtube.com/watch?v=wcodZ6jNUYw 

 

5. Zabawa plastyczna Ptaszki z plasteliny. 

Co będzie potrzebne? 

Plastelina lub pianka, piórka. 

Dzieci: 

-wykonują sylwetę ptaka z wałeczka i kulki z plasteliny, 

-dodają piórka jako skrzydełka. 

 
6. Zabawa sensoryczna. 

 

Przygotujcie większy pojemnik (najlepiej przezroczysty), kaszę/ ryż                           

i schowajcie w nim kilka małych kamyczków lub szyszek..Bawcie się, 

wyciągajcie i przeliczajcie ☺☺☺ 

 



 

 


