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1. „Pyszny cukierek” – ćwiczenia logopedyczne. Gimnastyka buzi i języka.  
 

Wodzenie językiem przy zamkniętych ustach: dotykanie do podniebienia, 

zębów górnych i dolnych, wypychanie policzków oraz wodzenie językiem przy 

otwartych ustach: oblizywanie warg, wystawianie języka na brodę, próbowanie 

dotknięcia językiem nosa. 

 

2. „Dzień Dziecka” – słuchanie opowiadania A. Galicy. 
 

To był bardzo wesoły dzień. Dzieci opowiadały sobie, co będą robiły po 

południu, gdy wrócą z przedszkola. 

– Ja idę z mamą do kina! – cieszył się Franio. 

– A ja do kręgielni, z mamą i tatą – oznajmił Krzyś. 

– Mnie mama obiecała domek dla lalki – chwaliła się Martynka. 



– Eeee tam, domek – powiedział Maciek. – Ja dostanę zjeżdżalnię dla 

samochodów. 

– A nas, z mamą i tatą , zaprosiła babcia na ciasto truskawkowe! – zawołała 

Asia. 

– Jak święto to święto! – powiedziała pani Paulina. – Dzień Dziecka mamy tylko 

raz w roku. 

– A w innym przedszkolu też jest Dzień Dziecka? – dopytywał Franio. – Bo tam 

chodzi mój kolega. 

– Dzień Dziecka jest we wszystkich przedszkolach – mówiła pani – a także w 

szkołach. 

I powiem wam, że Dzień Dziecka jest po prostu na całym Świecie. 

– Na całym, calutkim świecie? – dopytywała zdziwiona Martynka. 

– Oczywiście, wszędzie tam, gdzie są dzieci – oznajmiła pani. – Tak kiedyś 

ustalili dorośli. Ja też pamiętam o tym święcie i mam dla was niespodzianki. 

Zrobiło się cicho i wszystkie maluchy czekały, co też pani wyjmie z szufladki 

pod stołem. 

– Proszę – powiedziała pani. – Dla każdego mam znaczek z magnesem do 

przyczepienia w domu na lodówce. Na znaczku jest uśmiechnięta buzia. Dzieci 

oglądały swoje uśmiechnięte znaczki i same uśmiechały się od ucha do ucha. A 

pani przyniosła wtedy jakiś wielki garnek z zakręconym wieczkiem. 

– Proszę  bardzo – powiedziała. – Mam tu termos, a w nim… Kto zgadnie? 

Proszę tylko jeść powoli, żeby nie przeziębić sobie gardła. 

Pani Paulina zaczęła wielką łyżką nakładać dzieciom na talerzyki porcje lodów. 

– Ale pycha! – oblizywały się maluchy. 

Bo przecież Dzień Dziecka bez lodów obejść się nie może! 

 

• Co będą robiły dzieci, kiedy wrócą z przedszkola? 

• Jaki prezent obiecała Martynce jej mama z okazji Dnia Dziecka? 

• Na co zaprosiła Asię i jej rodziców jej babcia? 

• Czy Dzień Dziecka obchodzony jest tylko w Polsce? 

• Jaką niespodziankę przygotowała dzieciom pani nauczycielka? 

• Czy dzieciom ta niespodzianka się podobała? 

 

 

3. „Wszystkie dzieci nasze są” – kolorowanie obrazka. 
 

Pokoloruj obrazek według własnego pomysłu. Pamiętaj, że Ziemia to lądy i 

woda, użyj koloru zielonego i niebieskiego.  
Źródło: https://www.janauczycielka.com/ 

 

4. Poukładaj puzzle. 

  

https://www.janauczycielka.com/


 


