Dzień dobry 
Drodzy Rodzice podczas dzisiejszego spotkania proponujemy dzieciom zadania, sprzyjające
rozwojowi ich mowy. Osiągnięcie tego celu polega m.in. na dbaniu o bogaty, na miarę wieku, zasób
słownictwa dziecka, o logiczną, składniową oraz gramatyczną formę jego wypowiedzi, jak również
o czystą i wyraźną wymowę. Doskonale nadaje się do tego częsty kontakt z literaturą piękną.
Zapraszamy do zabaw, których inspiracją będzie wiersz Jana Brzechwy „Tydzień”. Oprócz zabaw
słownych, dzieci będą doskonaliły pojęcia związane z czasem, jakimi są kolejne dni tygodnia i ich
cykliczność następująca w kalendarzu.
Witajcie drogie dzieci, miło nam spotkać się z Wami. Dzisiaj, czyli w czwartek, poznamy kolejny utwór
Jana Brzechwy pt. „Tydzień”. Uważnie go posłuchajcie.
Tydzień
Tydzień dzieci miał siedmioro:
„Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”
Ale przecież nie tak łatwo
Radzić sobie z liczną dziatwą:
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku,
Wtorek środę wziął pod brodę:
„Chodźmy sitkiem czerpać wodę”.
Czwartek w górze igłą grzeb
I zaszywa dziury w niebie
Chcieli pracę skończyć w piątek,
A to ledwie był początek.
Zamyśliła się sobota:
„Toż dopiero jest robota!”
Poszli razem do niedzieli,
Tam porządnie odpoczęli.
Tydzień drapie się w przedziałek:
„No, a gdzie jest poniedziałek?”
Poniedziałek już od wtorku …
Sylabinki
Drodzy Rodzice zaproście dzieci do zabaw z zagadkami słownymi „Jaki to dzień tygodnia?”. Dorosły
mówi pierwszą sylabę nazwy dnia, a dzieci kończą słowo dodając kolejne sylaby, np. po … nie-działek; wto … rek; śro … da; czwar … tek; pią … tek; so … bo-ta; nie … dzie-la.
Można również poprosić, by dzieci wymyśliły słowa, rozpoczynające się na podaną przez Was sylabę
przez dodanie nowych, np. Poszukajmy słów, które pasują do poniedziałku: po … le, po … go-da, po
…ciąg itp.
Tajemniczy list
Drodzy Państwo, do następnej zabawy trzeba dzieci zaprosić opowiadając im krótką historię.
Wcześniej można wydrukować list i włożyć w kopertę. Treść listu do wydrukowania znajdziecie w
załączniku.
Posłuchajcie mamy wspaniałą nowinę. Dzisiaj rano z przedszkola przyszła wiadomość od pani Joli, że
pan listonosz dostarczył list zaadresowany do nas. Jego nadawcą był Pan Tydzień i jego dzieci –
bohaterowie wiersza Jana Brzechwy, który Wam przed chwilą przeczytaliśmy. Posłuchajcie, co było
napisane w tym liście:
„Drogie Dzieci! Słyszeliśmy, że lubicie się bawić i dlatego przygotowaliśmy dla Was niespodziankę. Są
to zadania, które na pewno postaracie się wykonać najlepiej, jak potraficie. Zadań jest siedem, po
jednym od każdego z moich dzieci. Przedstawią wam je Rodzice. Mamy nadzieję, że będziecie się

dobrze bawić. Powodzenia! Serdecznie Was pozdrawiamy - Pan Tydzień oraz Poniedziałek, Wtorek,
Środa, Czwartek, Piątek, Sobota i Niedziela”
Poniedziałek przygotował zadanie rysunkowe
Do tego zadania potrzebne będą płaskie pudełko i mąka. Do pudełka wsypujemy mąkę. Zadaniem
dziecka będzie narysowanie kota, którego szukał poniedziałek. W załączniku jest rysunek kota, który
można wydrukować i pokolorować, jeśli nie macie w domu mąki.
Wtorek zachęca do układania opisów obrazków
Przed maluchem układamy 2–3 obrazki lub przedmioty, jakie znajdują się w domu (zabawki, owoce)
i zaczynamy zdanie, które dotyczy jednego z nich. Zadaniem dziecka jest dokończenie tego zdania
i rozpoczęcie następnego, związanego z drugim, a potem kolejnym obrazkiem.
(Przykładowe obrazki znajdują się w załączniku).

Miś ma brązowe … (np. futerko, łapki, uszy …)

Żyrafa ma długą … (szyję)
Środa zaprasza do rozwiązywania zagadek
Zgadnij, o czym mówię. Dziecko losuje obrazek i opisuje go innym uczestnikom zabawy, którzy tego
obrazka nie widzą. Odgadujące osoby mogą zadawać pytania, jeśli po wysłuchaniu opisu nie znają
odpowiedzi.
Czwartek zaprasza na wycieczkę
Wspólnie z dziećmi przystępujemy do przygotowania listy rzeczy, które będą nam potrzebne podczas
wycieczki. Każda osoba wymienia tylko jeden przedmiot, powtarzając dokładnie tekst, uzupełniając
nazwą wybranej przez siebie rzeczy. Zabawę zaczyna dorosły, mówiąc:
Jedziemy na wycieczkę do lasu, zabieram ze sobą … plecak. Następnie dziecko powtarza tekst
uzupełniany nazwą kolejnego przedmiotu, wybranego przez siebie: Jedziemy na wycieczkę do lasu,
zabieram ze sobą plecak… i lornetkę
Piątek zaprasza na przedstawienie
Urządzamy przedstawienie. Dziecko i dorosły wybierają sobie bohaterów przedstawienia (np.
pluszowe zabawki, pacynki), które rozmawiają ze sobą. Na początku osoba dorosła, nadaje tok
rozmowie. Jeśli w domu są inne osoby (np. rodzeństwo), mogą być widownią oraz zamieniać się w
aktorów.
Sobota proponuje zabawę ruchową
Do tej zabawy potrzebna będzie muzyka, np. ulubiony utwór dziecka. Gdy będzie słychać muzykę –
dziecko biega po pokoju. Kiedy muzyka ucichnie, dorosły głośno mówi nazwę dnia tygodnia oraz jakie
trzeba wykonać ćwiczenie. Proponowane ćwiczenia:
Poniedziałek – skaczemy jak żabki;
Wtorek – poruszamy się jak węże;
Środa – stoimy na baczność;

Czwartek – skaczemy jak pajacyki;
Piątek – siadamy w siadzie skrzyżnym;
Sobota – poruszamy się jak koty;
Niedziela – odpoczywamy.
Niedziela pomoże zaplanować czas wolny.
Zadaniem dziecka jest powtórzyć w odpowiedniej kolejności nazwy dni tygodnia, zaczynając od
poniedziałku. Można również, wykorzystując przygotowany kilka dni temu plan dnia, zaplanować na
niedzielę jakieś miłe wydarzenie, np. deser według pomysłu dziecka lub ulubioną zabawę.
Dzień zabaw z Panem Tygodniem można zakończyć także przygotowaniem przez dzieci książeczki pt.
„Pan Tydzień”. Maluchy będą dumne, jeśli wykonana przez nie książka umieszczona będzie w
domowej biblioteczce, wśród ulubionych bajek. Chętnie wtedy wrócą do jej „czytania”, utrwalając
jednocześnie nazwy dni tygodnia.
Drodzy Rodzice!
Proponowane przez nas zabawy można dowolnie skrócić, lub rozbudować, biorąc pod uwagę
zainteresowanie dzieci zadaniem i możliwości do jego wykonania. W załącznikach znajdziecie
Państwo materiały, które możecie wykorzystać podczas zabaw. Życzymy miłej zabawy  Serdecznie
pozdrawiamy – panie Jola i Małgosia

Drogie Dzieci!
Słyszeliśmy, że lubicie się bawić
i dlatego przygotowaliśmy dla
Was niespodziankę.
Są to zadania, które na pewno
postaracie się wykonać najlepiej,
jak potraficie. Zadań jest siedem,
po jednym od każdego z moich
dzieci. Przedstawią wam je
Rodzice. Mamy nadzieję, że
będziecie się dobrze bawić.
Powodzenia!
Serdecznie Was pozdrawiamy Pan Tydzień oraz Poniedziałek,
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek,
Sobota i Niedziela”

