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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 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 

Zapoznanie i utrwalenie części ciała. 

Pokaż gdzie masz: 

nogi, uda,  kolana,  stopy,  pięty 

Teraz mama lub tata pokazują części ciała  a dziecko razem z rodzicami mówi co to ?  

Podczas pokazywania wyraźnie i nieco wolniej nazywamy  części ciała. Nowe dla dziecka słowa warto  

wymawiać dzieląc je na sylaby. 

Można wykorzystać piosenkę pt.: „Moje rączki” 

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

 

Zadanie 3  

Ćwiczenia buzi i języka, podniebienia, ćwiczenia oddechowe 

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

1. Konik 

Konik wybrał się na spacer. Możesz wybrać się razem z nim 

(otwieramy usta i „kląskamy” tzn. przyklejamy mocno język do podniebienia i energicznie 

opuszczamy). 

 

2. Wesoły konik. 

Konik spotkał swojego przyjaciela i bardzo się ucieszył. Mówi: I-HA-HA 

(rozciągamy wargi wypowiadając samogłoskę „i”,  następnie otwieramy usta przy sylabach 

„ha-ha”). 

 

3. Zmęczony konik 

Konik bardzo się zmęczył po spacerze. Pokaż jaki jest zmęczony 

(parskamy wargami. Zwracamy uwagę aby zęby były zbliżone a język nie wchodził miedzy 

zęby i wargi). 

 

Zadanie 4 

Wysłuchaj proszę wierszyka i powtórz po mamie lub tarcie. 

Dominika i konik 

https://www.youtube.com/watch?v=HJ0MqDwWubY
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Oko eke uku ika, 

Dominika ma konika 

Oko eke uku iku,  

Wio, koniku! Wio, koniku! 

 

Zadanie 5 

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

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

np. ryżem, kaszą czy innymi kuleczkami.  

 

Zadanie 6 

Razem z mamą lub tatą podzielcie wyrazy na sylaby: Dominika, konik, kopyta, grzywa 

 

Zadanie 7 

Posłuchaj piosenki „Koniki”: 

https://www.youtube.com/watch?v=gVP74NryCNs 

Pobaw się w konika, pokaż jak konik chodzi, jak biega, jak potrząsa grzywą.   

Udanej 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. „Zabawy, które uczą” – J. Friedl.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gVP74NryCNs
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