
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 

Utrwalenie części ciała. 

Pokaż proszę gdzie masz: 

 głowę, uszy, oczy, nos, usta 

Teraz mama lub tata pokazują (nos, uszy, oczy) a dziecko mówi co to ? 

Można wykorzystać piosenkę pt.: „Moje rączki” 

https://www.youtube.com/watch?v=HJ0MqDwWubY 

 

Zadanie 3  

Ćwiczenia buzi i języka, podniebienia, ćwiczenia oddechowe 

 Zawołaj razem z mamą lub tatą Alę i lalę: AAAA-la; laaa-la  

(rodzice razem z dzieckiem przeciągają wyraz Ala i lala). 

 Pokaż jak płacze lala?: eeeeee… 

 Lala jest śpiąca, pokaż jak ziewa? 

(ziewamy) 

 Jak Ala śpiewa lali, żeby nie płakała?: aaaa, aaaa….. 

 

Zadanie 4 

Wysłuchaj proszę wierszyka i powtórz po mamie lub tacie .  

Olo ele ulu ala, 

Tu jest Ala, a tu lala. 

Olo ele ulu ale,  

Ala lubi małą lalę. 

 

Zadanie 4 

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

https://www.youtube.com/watch?v=HJ0MqDwWubY


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

np. ryżem, kaszą czy innymi kuleczkami.  

  

Zadanie 5 

Razem z mamą lub tatą podzielcie wyrazy na sylaby: Ala, lala, mała, lubi.  

(odp. A-la , la-la, ma-ła, lu-bi).  

 

Zadanie 6 

Jakie lale masz w domu?. 

Jeśli lale mają imiona to razem z mamą lub tatą podziel imiona twoich lalek na sylaby. 

Którą lalę lubisz najbardziej?. 

Zobacz jak wygląda twoja lala, w co jest ubrana?. 

Lala to zabawka, jakie inne zabawki masz w domu? 

Razem z mamą lub tatą wskażcie duże i małe zabawki.  

 

Zadanie 7 

Zachęcamy do wysłuchania piosenki: „Zuzia lalka nieduża” 

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

 

Zadanie 8 

Zachęcamy do przygotowania przyjęcia dla lalek. Przygotuj razem z mamą lub tatą talerzyki 

i sztućce oraz inne przedmioty potrzebne do zabawy (zrobione z papieru, plastikowe). Zaproś 

swoje lale i misie oraz inne zabawki do wspólnej zabawy. 

 

 

 …..... 

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

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

„Klaśnij, tupnij, raz i dwa!” - M. Barańska.  
 

 

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

