
Dzień dobry Pszczółki
Data: 16.04.2021r.

Temat tygodnia: Cuda i dziwy

Temat: Kosmiczne samogłoski

Aktywności: językowa i 

Cele: 

-doskonalenie narządów
artykulacyjnych poprzez zabawy
językowe,

-rozwijanie sprawności fizycznej.

1. Na dobry początek zapraszamy do zabawy przy piosence:

https://www.youtube.com/watch?v=Jtm4_sbUaDI

2. Przypomnijcie sobie teraz piosenkę „W Układzie Słonecznym”

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI

https://www.youtube.com/watch?v=Jtm4_sbUaDI
https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI


2.„Kosmiczne  samogłoski”-  posłuchajcie  drogie  Pszczółki  historyjki
 o pewnym małym zielonym ufoludku……. 

Opowiadanie do wysłuchania znajdziecie pod linkiem na poczcie. Ciekawe
czy odgadniecie czyje to głosy😊

Pewnego dnia w ślicznym małym miasteczku, stała się rzecz niesamowita.
Wyobraźcie sobie, że pewien chłopiec o imieniu Tomek spotkał w drodze do
przedszkola ufoludka. Nie wierzycie? Tomek też nie mógł uwierzyć, gdy mała
zielona kuleczka siedziała sobie na chodniku wołając:

-aaaa, oooo, eeeee.

Chłopiec  podszedł  bliżej  pogłaskał  zieloną  kuleczkę  i  odważył  się  zadać  jej
pytanie:

-Skąd jesteś, jak masz na imię?

-aoe,  uuuo,  eee-  odpowiedziała  kuleczka,  patrząc  błagalnie  na  swojego
towarzysza.



-Chyba  jesteś ufoludkiem, na pewno pochodzisz z innej planety, nie bój się
mnie, choć pójdziemy poszukać Twoich rodziców.

Kuleczka, która faktycznie była przybyszem z innej planety nieśmiało złapała
Tomeczka za rączkę. Chłopiec pokazał ufoludkowi, którego nazywał Ufuś: plac
zabaw i swoje przedszkole.

Ufusiowi najbardziej spodobały się jednak śliczne czerwone kwiaty, które rosły
w przedszkolnym ogródku. Ufoludek uśmiechał się i klaskał w zielone łapki,
kiedy tylko zobaczył czerwone pąki tulipanów.

Nagle oczom Tomka ukazał  się prawdziwy statek kosmiczny-  był ogromny,
a jego światła oświetlały całą drogę. 

Na ulicy zebrał się tłum ludzi, który nie mogąc wydobyć z siebie ani jednego
słowa patrzyli na dziwne znalezisko.

-„Zielonku, zielonku, gdzie jesteś?!”

Chłopiec  domyślił  się,  że  chodzi  o  spotkaną  przez  niego  zieloną  kuleczkę.
Przedarł  się przez tłum gapiów i  odprowadził  ufoludka do swoich rodziców,
 a ci wyjaśnili mu, że są mieszkańcami planety, na której wszystko jest zielone.



Jak się domyślacie, to dlatego Zielonkowi spodobały się czerwone tulipany.

-Ach, to jednak nie nazywasz się Ufuś, bardzo Cię polubiłem i na pamiątkę dam
Ci sadzonkę tulipanów, które tak ci się spodobały.

Rodzice  Zielonka  wyjaśnili,  że  mały
ufoludek dopiero uczy się porozumiewać 
w ludzkim języku, a nie ma co ukrywać,
najłatwiej przyszła mu nauka samogłosek:
A, O, U, E, I, Y.



Pytania do tekstu:

-Kogo spotkał Tomek?

-Co najbardziej podobało się Ufusiowi na ziemi?

-Jakie było prawdziwe imię ufoludka?

-Jak myślisz dlaczego  Zielonkowi spodobały się najbardziej czerwone tulipany?

-Potrafisz powtórzyć język ufoludka? 

4. Teraz zapraszamy Was do kosmicznych zabaw logopedycznych z Panią
Agą,  dzięki którym usprawnicie swoje narządy mowy.

https://www.youtube.com/watch?v=yofGTgtp1ck

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

5. Znacie wszystkie samogłoski? Wyobraźcie sobie, że ufoludek poznał tylko
(aż)  samogłoski,  jak  myślicie,  co  mogła  by  oznaczać  samogłoska,  gdyby
Zielonek powiedział:

-aaaaa  (akceptacja -często zdarza się, że mówimy „aaaa no tak”)

-oooo (zdziwienie)

-eee (np. „eeeee to nie tak”)

-uuuu (uuuuu to nie dobrze😊)

-yyyyy (ojej nie jestem pewny)

-iiiii ( i co było dalej?-zaciekawienie)

Spróbujcie powtórzyć samogłoski  z odpowiednią intonacją.

6. Ubierzcie się w wygodny strój, bo teraz zapraszamy Was na ćwiczenia
gimnastyczne:)

https://www.youtube.com/watch?
v=zKVXwSKrI9g

https://www.youtube.com/watch?
v=n7OIPFcyZRU&t=130s

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=zKVXwSKrI9g
https://www.youtube.com/watch?v=zKVXwSKrI9g
https://www.youtube.com/watch?v=zKVXwSKrI9g
https://www.youtube.com/watch?v=yofGTgtp1ck
https://www.youtube.com/watch?v=VwOFVoRI_DA


   

7. Dodatkowe karty pracy dla chetnych w załącznikach

To  już  wszystko  na  dziś,  życzymy  miłego  weekendu  i  do  zobaczenia
w poniedziałek!

A.A.-Żak 

K.Materkowska



Załącznik 1. Znajdź i zaznacz na kolor czerwony wszystkie samogłoski.



Załącznik 2.


