
Świat w naszych rękach 

 
• Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, 

wargi, żuchwę.  

 

 

Rodzic podaje dziecku lusterko. Demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, 

powtarzając je kilkakrotnie. 

 

• Rzeka – dzieci naśladują łódkę płynącą po rzece od brzegu do brzegu – 

poruszają językiem pomiędzy otwartymi kącikami ust. Następnie naśladują 

odgłos rzeki: plum, plum, plum.  

 

• Rybki – dzieci naśladują rybki, które wyskakują z wody – unoszą czubek 

języka w stronę nosa, a po chwili opierają go o górne zęby, kilkakrotnie 

powtarzają ten ruch.  

 

• Pszczółki – dzieci naśladują ruchy latających pszczół – opierają język o 

wewnętrzną stronę górnych zębów, a następnie język opada do wewnętrznej 

strony dolnych zębów.  

 

• Miód – dzieci naśladują misia, który zjadł baryłkę miodu i oblizuje się po jego 

zjedzeniu – prowadzą język ruchem okrężnym po górnej i po dolnej wardze.  

• Czyste powietrze – dzieci wdychają świeże powietrze – wciągają powietrze 

nosem i wypuszczają ustami.  

 

• Wąż – wśród trawy sunie wąż, dzieci naśladują odgłos syczenia węża na 

głosce sssssss – opierają język o dolne zęby, rozciągają wargi szeroko – jak do 

uśmiechu. Kontrolują w lusterku, czy język nie wychodzi przed zęby. 

 

 

 

• Zabawy twórcze z zastosowaniem gazet.  

 

Stare gazety. Rodzic daje dziecku stare gazety i zadaje pytanie: Co możemy 

zrobić ze starej gazety? Dzieci podają pomysły i wspólnie je wykonują, np. 

rolują gazetę, tworzą lunetę i oglądają przez nią świat; dmuchają na gazetę 

trzymaną w jednej dłoni; zgniatają ją w kulkę i podrzucają do góry; rozwijają 

gazetę i ją prostują; kładą na podłodze i przeskakują przez gazetę obunóż; 

klaszczą w dłonie, trzymając gazetę; szeleszczą nią; uderzają w gazetę 

rytmicznie, jednym palcem. 

 



 

• „Świat w naszych rękach - eko piosenka”  

 

Ci co lubią segregację 

Otóż oni mają rację 

Gdy w osobne pojemniki 

Lecą papier, szkło, plastiki 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

A recykling trudne słowo 

Chodzi o to by na nowo 

Z naszych śmieci zrobić coś 

Papier, plastik albo szkło 

 

Więc dorośli oraz dzieci 

Posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś 

Żeby jutro dobrze żyć 

  

 

 

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

 

 

 

• Rady na odpady – bajka edukacyjna 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k

