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CZĘŚĆ II. Karty ćwiczeń

karta 1. zaczarowaNe kredki
Cel: utrwalanie nazw kolorów, zapoznanie z liczebnikami 1–7, rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, 
wyzwalanie aktywności twórczej dziecka poprzez działalność plastyczną.

WAŻNE! 
Jeśli dziecko ma problem z utrzymaniem kartki papieru na stole, przyklej ją do blatu. Ułatwi Wam to  
zabawę. Przygotuj kredki, takie jakie uważasz za stosowne dla dziecka: grube, cienkie, pastelowe, woskowe. 
Przed wyborem kredek upewnij się, czy dziecko potrafi utrzymać kredkę w dłoni, jaki jest jego chwyt.

Pamiętaj, że kredki możesz wykonać sam i dopasować je do możliwości motorycznych dziecka (rozpuść 
kredki, które nazbierałeś, robiąc porządki w szafie – bez etykietek, pozostałości ozdób, rozpuszczoną,  
ciepłą masę ukształtuj wg potrzeb dziecięcej rączki).

zadanie 1. siedem kredek
Logopeda opowiada dziecku bajkę, pokazując zamknięte pudełko. W pudełku są kredki. Będą one pojawiać 
się kolejno, będą bohaterami zajęć.

Dawno, dawno temu ktoś podarował mi to pudełko (podajemy dziecku zamknięte pudełko, 
dajemy czas na poznanie – dotyk, słuch, węch). Pewnego dnia usłyszałam cichy głosik z mojego 
pudełeczka:
– Ojej, ojej czy możesz nas uwolnić?
Troszkę się przeraziłam, ale zapytałam odważnie: A kto potrzebuje pomocy?
Głosik odparł: – To my! Dzielna armia siedmiu wspaniałych kolorów!
Jak myślisz, czy uwolniłam armię?
…po otworzeniu tego pudełka wyskoczyła nagle armia siedmiu wspaniałych…kolorów.  
Zobacz:
– kredka czerwona, żółta, niebieska, czarna, zielona, różowa, o jest i biała!!! Cała armia!!!
O, a co potrafi robić taka armia?
– Rysować. O tak!!!
Myślę, że rysowanie to świetny pomysł. Każda kredka ma swoje imię. Może nazwiemy je razem.
Wspólnie z dzieckiem nazywamy kolory i układamy kredki w szeregu.
Sprawdźmy, czy nie zgubiła nam się żadna kredka? Liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Myślę, że czas na rysowanie. Będziemy czarować, to są magiczne kredki. Ja narysuję zieloną 
kredką coś co zielona kredka najbardziej potrafi. Kolor zielony jak… (trawa), kolor biały – 
o zupełnie go nie widać… (jak chmurka na niebie), czerwony jak… (tulipany).
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zadanie 2. ecie–pecie
Posłuchaj rymowanki.

Kredki kolorowe do pomocy nam gotowe.

Narysują:
Sowę, co wie wszystko prawie,
Echo co nie mieszka wcale w trawie,
I co jeszcze… narysuj to, co mogą wyczarować Twoje kredki. Opowiedz o tym.

To jest mój obrazek!
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zadanie 3. kolorowe kredki
Jakiego koloru jest pierwsza i ostatnia kredka?
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