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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: 

Każde dziecko ma dwie rączki 

i dwie nóżki także ma. 

Jeden nosek, jedne usta, 

ale oczka także dwa. 

(dziecko samodzielnie lub przy pomocy dorosłego wskazuje odpowiednie części twarzy i ciała). 

 

Zadanie 3  

Ćwiczenia buzi i języka, ćwiczenia oddechowe: 

 Bańki mydlane– wydmuchiwanie baniek - nasze ulubione bańki mydlane. 

 Zabawa „Język jak żołnierz, stoi na baczność” -  przytrzymaj proszę język za górnymi 

zębami, przy szeroko otwartej buzi. 

 Zabawa „Mecz piłkarski” - nabierz powietrze nosem, a następnie delikatnie dmuchaj na, 

małą piłeczkę do osoby siedzącej naprzeciwko przy stole. 

  

Zadanie 4 

Wysłuchaj proszę wierszyka i powtórz po mamie lub tarcie. 

Onio enie uniu ynia 

Jaka dynia! Wielka dynia! 

Onio enie uniu yni, 

Co zrobiła Ania z dyni?.  

 

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.  
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Zadanie 6 

Razem z mamą lub tatą podziel wyrazy na sylaby: dynia, Ania, warzywa (odp. dy - nia, A - nia, wa - rzy 

-wa). 

 

Zadanie 7 

Jakie lubisz jeść warzywa?. 

Razem z mamą lub tatą zobacz jakie masz w domu warzywa. Nazwij je. Powiedz, jaki mają kolor 

i kształt. Czy są duże czy małe?.    

 

Zadanie 8 

Z pomocą mamy lub taty narysuj proszę na kartce papieru średnie kółko lub obrysuj przedmiot, 

np. talerz i wytnij kółko. Następnie pomaluj je kolorem pomarańczowym lub wyklej skrawkami papieru 

pomarańczowego. Wytnij cienkie paseczki z zielonego papieru i zwiń je na swoim paluszku. Do „dyni” 

doklej ogonek i zielony zwinięty paseczek.  

Udanej zabawy! 

 

Zachęcamy do wysłuchania wierszyka Na Straganie. 

https://youtu.be/2t-cslxPlV8 

 

…................ 

 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.  

„Zabawy, które uczą” – J. Friedl.  
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