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Zadanie 1 

Śpiewamy z dzieckiem piosenkę na powitanie (na melodię „Panie Janie” ): 

Witaj..... (imię dziecka), witaj, …... (imię dziecka) 

Jak się masz? Jak się masz? (machamy ręką do dziecka, spoglądamy w oczy) 

Wszyscy Cię witamy (wyciągamy do ucznia ręce w geście powitania) 

wszyscy Cię kochamy (krzyżujemy ręce na piersiach w geście obejmowania) 

bądź wśród nas, bądź wśród nas (wszyscy chwytamy się za ręce). 

 

Zadanie 2 

Powtórz proszę wierszyk,  jednocześnie wskazując na sobie odpowiednie części ciała: 

Moja buzia okrąglutka 

(palcem obwodzimy twarz) 

grzywka czarna (ciemna, jasna), całkiem krótka, 

 (wskazujemy grzywkę) 

czyste raczki zawsz mam. 

 (pokazujemy dłonie, wewnętrzną stroną skierowana do góry) 

Chcesz zobaczyć? Popatrz sam.   

(wyciągamy ręce przed siebie.) 

  

Zadanie 3  

Ćwiczenia buzi i języka, ćwiczenia oddechowe: 

 nasze ulubione bańki mydlane – wydmuchiwanie baniek, 

 zabawa Liczenie ząbków - dotykaj proszę górnych ząbków (od wewnętrznej strony) przy 

szeroko otwartej buzi, 

 nabierz powietrze nosem, a następnie delikatnie dmuchaj na wiatraczek, wprowadzając go 

w ruch, tak aby się kręcił.  

Instrukcja wykonania wiatraczka: https://youtu.be/xuz9EwXiu-o 

 

Zadanie 4 

Wysłuchaj proszę wierszyka i powtórz po mamie lub tarcie. 

Ogo ege ugu aga 

Kto tu mieszka? Baba - Jaga! 

Ogo ege ugu agi, 

To jest domek Baby – Jagi.  

 

 

https://youtu.be/xuz9EwXiu-o
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Zadanie 5 

Razem z mamą lub tatą rytmicznie (sylabami) powtarzaj wierszyk.  

Możesz to tego użyć różnych przedmiotów, np. instrumenty, małą butelkę po wodzie wypełnioną 

np. grochem, fasolą.  

 

Zadanie 6 

Razem z mamą lub tatą podziel wyrazy na sylaby: domek, bajka, miotła (odp. do - mek, baj – ka, mio -

tła). 

 

Zadanie 7 

Powiedz proszę, jaka jest Twoja ulubiona bajka? 

Wykonaj do tej bajki obrazek używając np. farb, kredek, kolorowego papieru itp.  

Udanej zabawy! 

 

…................ 

 Opracowały: I. Liguzińska – Wołowiec, B. Wilk na podstawie książek: 

 „Metoda Dobrego Startu. Od głoski do słowa - M. Bogdanowicz, M. Szewczyk 

„W co się bawić z dziećmi?. Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka.” opr. M. Bogdanowicz.  

 

 

 


