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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 dziecka  ręce w geście powitania) 

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

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

 

Zadanie 2 

Powtórz proszę wierszyk,  jednocześnie wskazując części ciała i wykonując czynności z wierszyka.  

Rączki robią: klap, klap, klap. 

Nóżki robią: tup, tup, tup. 

Tutaj swoją głowę mam. 

A tu brzuszek: bam, bam, bam.  

 

Zadanie 3  

Ćwiczenia buzi i języka, ćwiczenia oddechowe. 

Pokazujemy dziecku jak wykonać ćwiczenie a następnie razem z dzieckiem  ćwiczymy po kilka razy: 

 Zabawa „ Śpiący lew”  -  naśladuj proszę ziewanie.   

 Zabawa „Pyszczek rybki” -  wysuń zaokrąglone wargi do przodu, a następnie 

naprzemiennie je otwieraj i zamykaj.  

 Łódka z papieru. Razem z mamą lub tatą nalej proszę wodę do miski. Następnie połóż na 

wodzie papierową łódkę (lub inny lekki przedmiot). Nabierz powietrze nosem, a następnie 

delikatnie dmuchaj na łódkę, wprowadzając ją w ruch.  

 Instrukcja wykonania łódki:  

https://youtu.be/hxHqIuvsx2M 

  
Zadanie 4 

Wysłuchaj proszę wierszyka i powtórz po mamie lub tarcie. 

Osio esie asia isia, 

ślimak szukał w lesie misia. 

Osio esie asia usia, 

zamiast misia spotkał strusia. 

 

Zadanie 5 

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

https://youtu.be/hxHqIuvsx2M
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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: ślimak, miś, struś (odp. śli - mak, miś, struś). 

 

Zadanie 7 

Powiedz proszę, jak wygląda ślimak i  jak się porusza: wolno czy szybko? 

Jakie inne zwierzę porusza się tak jak ślimak? 

  

Zadanie 8 

Zachęcamy do zrobienia ślimaka.  

Z plasteliny zrób proszę dwa wałeczki (turlamy je raz jedną, raz drugą rączką). Następnie zwiń 

jeden wałeczek. Drugi wałeczek wyciągamy do góry – to będzie głowa ślimaka.  

Udanej zabawy! 

 

Zachęcamy do wysłuchania piosenek: 

https://youtu.be/SsGKZLmXREU 

https://youtu.be/y6l4ob_2tqQ 

 

  

 

 

…................ 

 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.  

„Miłe uszom dźwięki”. I. Michalak – Widera  
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