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Drogie Dzieci i Drodzy Rodzice, 
 

„Wiosna, wiosna, wiosna, ach, gdzie 

ty?...”chciałoby się zaśpiewać, bo 

za oknami nadal szaro i jeszcze 

zimowo. Na szczęście, czas płynie 

szybko, a w marcu wspaniała , 

szesnasta już, rocznica nadania 

przedszkolu imienia Misia Uszatka.  

To świetna okazja aby bawić się z 

Misiem w załączone w pisemku zabawy.  

Mam nadzieję, że umilą one Państwu oczekiwanie na 

nadchodzące wiosenne dni. 
 

Serdecznie zapraszam do kontaktowania się ze mną  

w przedszkolu. 
 

Pozdrawiam 

Beata Finster - logopeda 

 

 

 

 

 

 

Spiżarnia Misia - zapraszam do wspaniałej zabawy  

 

Nadchodzi wiosna i czas na generalne porządki. Pomóż Misiowi  

w sprzątaniu jego spiżarni. Wytnij umieszczone niżej elementy, ułóż je 

na półkach i przyklej. 

 

Oto sposób porządkowania zapasów Misia : 

 na najwyższej półce ustaw słoiki z miodem, od najmniejszego 

      do największego; 

 niżej przyklej przedmioty rozpoczynające się od głoski [s] 

 poniżej ustaw grzybki w kolejności od największego do 

najmniejszego 

 a na samym dole umieść kwiatki z 4 płatkami. 
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Dziecięce masażyki 
Kochane dzieci, pamiętacie nasze zabawy 

w masażyki połączone z recytowaniem wierszy? 

Zapraszam wszystkich do kolejnej rymowanki! 

Przypominam - wykonujemy masaż na plecach 

dziecka odwzorowując fragment wierszyka, 

tym razem Danuty Szlagowskiej „Urodziny 

Misia Zbysia”; w: Marta Bogdanowicz: 

„Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki”. 

Na urodziny Misia Zbysia (dziecko leży na brzuchu)  

Wszystkie zabawki biegną dzisiaj  (a my przebiegamy palcami po 

jego plecach) 

sunie w podskokach kot pluszowy 

i kroczy ciężko smok trójgłowy. (naśladujemy dłonią skoki opierając 

ją raz na nadgarstku , raz na opuszkach palców) 

Bum, bum, bum (delikatnie stukamy dłonią zwiniętą w pięść) 

 Na bębnach grają, 

Tra, Ra, Ra trąbka wtóruje (delikatnie stukamy opuszkami palców) 

Misio się kłania, pięknie dziękuje. 
 

A teraz posłuchaj opowiadania o Misiu i baw się 

językiem! Powodzenia. 
 

Misiowe śniadanko   
 

Miś obudził się wcześnie rano i ziewnął 

(ziewamy kilkakrotnie, szeroko otwierając buzię). 

Poczuł się bardzo głodny i postanowił wyruszyć 

do lasu na poszukiwanie miodu. Długo szedł przez las (przeskakujemy 

z ząbka na ząbek czubkiem języka - buzia otwarta), z radością 

wdychał pachnące już wiosną powietrze (kilkakrotnie wdychamy i 

wydychamy powietrze nosem) i rozglądał się na boki w poszukiwaniu 

czegoś do zjedzenia (dotykamy czubkiem języka do lewego a potem 

do prawego kącika ust). Nagle zobaczył biegnącą myszkę 

(przeskakujemy językiem po ząbkach). Myszka zatrzymała się i 

zaczęła żuć kawałeczek serka, który trzymała w 

długim pyszczku (wyciągamy kilkakrotnie wargi do 

przodu, a potem naśladujemy żucie sera). 

Zobaczywszy Misia, powitała go serdecznie 

(cmokanie wysuniętymi do przodu wargami) i szybko wskoczyła do 

głębokiej norki (cofanie języka w głąb buzi przy szeroko otwartych 

ustach). Miś podszedł do drzewa, spojrzał w górę (dotykamy 

językiem do górnej wargi) i zobaczył miodek wypływający z dziupli. 

Szybko wdrapał się po pniu (przesuwamy 

czubkiem języka po podniebieniu w kierunku 

gardła), włożył łapkę do dziupli i wyjął pyszny 

miodek. Zjadł go, oblizał sobie pyszczek i ząbki 

(oblizujemy dokładnie wargi i każdy ząbek). Poczuł się najedzony i 

bardzo senny (ziewamy, szeroko otwierając buzię). Dotarł do swego 

domu i smacznie zasnął (chrapanie) śniąc o zbliżającej się wiośnie. 
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Spiżarnia Misia - uporządkuj zapasy misia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labirynt Kury - pomóż Kurce 

znaleźć pisklęta i pisanki 

                                       

                             

                            

                                 

                            

                              

                                  

                             

                           

                               

                            

                            

                                  

                           

                             

                                

                       

                                        

 
Wejdź do labiryntu oznaczonego                 . Idąc do kurczaczków 

powtarzaj głośno „ko, ko, ko”. Gdy dojdziesz do piskląt i pisanek 

spotkasz  małe muszki, które nie pozwolą Ci wyjść z powrotem - musisz 

szukać innego wyjścia oznaczonego             . Wyprowadzając 

kurczaczki, bzycz jak muszki [bzzzzzzzzzz]. 
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DO ZOBACZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAŁY DODATEK 

LOGOPEDYCZNY 

Marzec 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ZAPRASZAM ! 
 

 

 

 

 

 


