
Drodzy Rodzice!    

Dzisiejsze I zajęcia wpisują się w obszar edukacji przyrodniczej edukacji zdrowotnej i 

bezpieczeństwa. 

II zajęcia to ćwiczenia procesów poznawczych; ćwiczenia zmysłu: dotyku, smaku, 

węchu i słuchu. Na tych zajęciach dzieci wykonają ćwiczenia oddechowe i 

logopedyczne. 

Przesyłam również zadania utrwalające z zakresu edukacji społecznej oraz edukacji 

przyrodniczej 

Zajęcia I: 

„Las i jego mieszkańcy” 

Jeżeli mają Państwo możliwość zachęcamy do obserwowania ptaków podczas 

spaceru z dzieckiem.  

Przesyłam linki przydatne do tych zajęć (edukacja przyrodnicza) 

 https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs 

https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4 

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

Film „Włącz ostrożność” 

https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs  

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug 

 

Zajęcia II: 

1) Przypomnienie jakie zmysły ma człowiek 

https://www.youtube.com/watch?v=MnD7PFCTsVo 

2) Co to za dźwięk?- ćwiczenie zmysłu słuchu https://bajki-zasypianki.pl/zabawa-

dla-dzieci/  

3) Ćwiczymy zmysł dotyku. Do tej zabawy należy przygotować: woreczki, 

przedmioty różniące się konsystencją, ciężarem i strukturą my 

wykorzystaliśmy np. kaszę, makaron, fasolę, mąkę, sól, cukier, groch itp., 

opaska do zawiązania oczu. Na początku zabawy wspólnie opisujecie 

przygotowane produkty, wspólnie przesypujecie do woreczków, dziecko 

zasłania oczy i za pomocą dotyku odgaduje co znajduje się w woreczku. 

Można przesypać jeden składnik do dwóch woreczków i stworzyć  w wten 

sposób „Memory dotykowe”- odszukać za pomocą zmysłu dotyku takich 

samych woreczków. 
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4) Smakowita zgadywanka 

Trzeba przygotować, tak by dziecko nie widziało produkty spożywcze o 

charakterystyczny smaku, np. sól, cytryna, dżem, czekolada itp. Dziecku 

zakrywamy oczy i dajemy posmakować odrobinkę. Dziecko odgaduje co to jest i 

opisuje jaki ten smak jest. Dziecko rozwija wyobraźnię oraz zmysł smaku. 

5) Ćwiczenie zmysłu węchu „Zapachowe słoiczki” Przygotować należy 

pojemniki z zapachami (np. żółte pojemniczki z jajek Kinder Niespodzianka, 

lub zwykłe woreczki) Można do nich wrzucić, np. miętę, skórki pomarańczy, 

zmieloną kawę, cynamon, bazylię, kminek, oregano, pieprz, wanilia, cebula, 

czosnek, jabłka, koperek, pietruszka, curry, czekolada itp. Zabawa polega na 

otwieraniu pojemników i zgadywaniu, co się w nich znajduje. Można też 

próbować odnajdywać takie same zapachy oraz opisywać zapachy – zapach 

jest przyjemny, nieprzyjemny, mocny, ostry, z czym się kojarzy, co 

przypomina. 

6) Ćwiczenia oddechowe „Ptasie piórka” Sztuczne piórko, kawałek bibuły lub 

chusteczka higieniczna. Dzieci przedmuchują piórka z jednej strony pokoju na 

drugą; można wyznaczyć trasę dla piórek 

7) Ćwiczenia logopedyczne 

 https://www.youtube.com/watch?v=XgyU4dfXMHQ 

https://www.youtube.com/watch?v=oRRZIjy2Fr0 

 

 

 

Życzę miłej zabawy i odkrywania radości ze wspólnych zabaw z dzieckiem!  

  

M. Grądzka  

E. Truszkowska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia utrwalające: 

https://www.youtube.com/watch?v=XgyU4dfXMHQ
https://www.youtube.com/watch?v=oRRZIjy2Fr0
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