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).
*Do zabawy można „zaprosić” ulubione zabawki dziecka i też je przywitać
Zadanie 2
Powtórz proszę wierszyk, jednocześnie wskazując części twarzy.
Tu mam wargi i ząbeczki,
tam wpadają cukiereczki.
To policzek, a to drugi,
mam tez język piękny długi.
Zadanie 3
Ćwiczenia buzi. Pokazujemy dziecku jak wykonać ćwiczenie a następnie razem z dzieckiem
ćwiczymy po kilka razy. Można wykorzystać do tych ćwiczeń lusterko.
 „Pyszczek rybki” wysuń wargi do przodu, a następnie je otwieraj i zamykaj
naprzemiennie.
 „Całusy - uśmiechy” - wysuń wargi do przodu, a następnie rozsuń do uśmiechu naprzemiennie.
 „Gorąca zupa” - złóż proszę dłonie razem, tworząc kształt miseczki, a następnie dmuchaj
na „gorącą zupę” ciągłym strumieniem powietrza.
Zadanie 4
Wysłuchaj proszę wierszyka i powtórz po mamie lub tarcie.
Ozio ezie azia uzia,
to jest Ziutek, a tu Zuzia.
Ozio ezie azia uzi,
komu Zuzia daje buzi?.
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: Zuzia, Ziutek, buzia (odp. Zu -zia, Ziu -tek, bu zia).
Zadanie 7 - Smaczne zagadki.
Przygotuj razem z mamą lub tatą kawałki owoców i warzyw, a także ketchup, musztardę na
łyżeczkę i inne charakterystyczne w smaku produkty. Następnie zamknij oczy (można też zasłonić
oczy szalikiem/chustką). Mama lub tata będą podawać pojedynczo produkty, a Ty zgadnij co to
jest?.
*Można przygotować drugi talerz, na którym będą się znajdowały wszystkie te produkty, które
dziecko dostanie do spróbowania. Gdy dziecko coś skosztuje, otwiera oczy i pokazuje, czego
właśnie spróbowało. Udanej zabawy!

Zachęcamy do wysłuchania piosenek:
Pięć zmysłów
https://youtu.be/MnD7PFCTsVo

…................
Opracowały: I. Liguzińska – Wołowiec, B. Wilk na podstawie książek:
„Metoda Dobrego Startu. Od głoski do słowa - M. Bogdanowicz, M. Szewczyk
„Zabawy, które uczą. Jak wspierać rozwój małego dziecka?” – J. Friedl. „Miłe uszom dźwięki”. I. Michalak – Widera
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