
 

Temat dnia   

 

 

1. Wysłuchaj wiersza Doroty Gellner „ Zły humorek”. Wykonaj zadanie 
(Plac Zabaw 5-latek, k.20A, 20B). 

 
 
 
 
 

D. Gellner "Zły  humorek" 
 
Jestem dzisiaj zła jak osa! 
Złość mam w oczach i we włosach! 
Złość  wyłazi  mi  uszami 
I rozmawiać nie chcę z wami! 
 
A dlaczego? 
Nie wiem sama 
Nie wie tata, nie wie mama… 
 
Tupię nogą, drzwiami trzaskam 
I pod włos kocura głaskam. 
 
Jak tupnęłam lewą nogą, 
Nadepnęłam psu na ogon. 
Nawet go nie przeprosiłam 
Taka zła okropnie byłam. 
 
Mysz wyjrzała z mysiej nory: 
Co to znowu za humory? 
Zawołałam: - Moja sprawa! 
Jesteś chyba zbyt ciekawa. 
Potrąciłam stół i krzesło, 
co mam zrobić, by mi przeszło?! 

 
Wyszłam z domu na podwórze, 
Wpakowałam się w kałużę. 
Widać, że mi złość nie służy, 
Skoro wpadłam do kałuży. 
Siedzę w błocie, patrzę wkoło, 
Wcale nie jest mi wesoło… 
 
Nagle co to? 
Ktoś przystaje 
Patrzcie! Rękę mi podaje! 
To ktoś mały, tam ktoś duży - 
Wyciągają mnie z kałuży. 
Przyszedł pies i siadł koło mnie 
Kocur się przytulił do mnie, 
Mysz podała mi chusteczkę: 
Pobrudziłaś się troszeczkę! 
Widzę, że się pobrudziłam, 
Ale za to złość 
zgubiłam 
Pewnie w błocie 
gdzieś została. 
Nie będę jej 
szukała! 

 
 
 
 
 
 



 



 



2. Posłuchaj kilka razy „Piosenki o beksie”. Postaraj się jej nauczyć na 
pamięć. 
 

 

 

3. Pobaw się z rodziną  w „Kalambury”. Spróbuj odegrać różne 
nastroje, np. „Jestem Złość”, „Jestem Radość”. „Jestem Smutek”. 

 

4. Zrób antystresowego gniotka 😊. 

 

https://www.youtube.com/embed/PeYcxLa31hY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/RKRPemMHg7M?feature=oembed


 

5. Tylko dwie postacie są takie same. Wskaż, które. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



6. Wysłuchaj bajki logopedycznej „Księżniczka Różyczka” wg 
Bernadety Staśko. 
 

 

Księżniczka  Różyczka 

Księżniczka Różyczka każdego ranka rozpoczyna swój dzień od porannej 
gimnastyki    i smacznego śniadania. Różyczce tak bardzo smakowało , że aż się 
oblizuje (oblizujemy górną, a później dolną wargę), patrzy do lustra i cóż to, 
czubek nosa i broda są brudne z czekolady, która była na pysznych 
kanapkach (wysuwamy jak najdalej język i staramy dotknąć się najpierw 
czubka nosa, a później brody). Ponieważ ciągle czuła smak pysznego śniadanka 
postanowiła zlizać czekoladę z policzków i zębów (masujemy językiem policzki od 
wewnętrznej strony i oblizujemy górne i dolne zęby). Na koniec postanowiła 
zadbać również o podniebienie i zlizała resztki czekolady (otwieramy buzię i 
masujemy językiem podniebienie).  

Różyczka bardzo się zmęczyła podczas posiłku i ziewnęła (pokażcie jak ziewa 
księżniczka). Aby odpocząć postanowiła wyjść do ogrodu. Jedząc swoje ulubione 
„żelki” poszła zaczerpnąć świeżego powietrza (pokażcie jak Różyczka zjada swoje 
„żelki” – przeżuwa).  

Wychodząc z zamku posłała całuska swoim rodzicom (spróbujcie posłać całuski 
cmokając), uśmiechnęła się do swojej niani (spróbujcie odciągać od siebie i 
zbliżać do siebie kąciki ust), zdmuchnęła płomień palącej się lampki naftowej, 
stojącej w halu (naśladujemy dmuchanie w płomień lampki) i wybiegła na 
ogród (śpiewamy la la la….). 

 

 

 

 

 

Pamiętajcie o częstym i dokładnym myciu rączek. Zachęcam Was do 

namalowania pięknego obrazka, który sprawi radość Wam i Waszym 

bliskim. Zagrajcie w naszego „Piotrusia”. Miłej pracy. 

Pozdrawiam Was serdecznie 

p.Mirka 

 


