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Zabawa z zastosowaniem rymowanki 

,,Leciała osa’’. 

 

 Dziecko powtarza rymowankę za Rodzicem. 

 

Leciała osa do psiego nosa, pies śpi. 

Leciała mucha do psiego ucha, pies śpi. 

Leciała sroka do psiego oka, pies śpi. 

Przyleciał kruk, dziobem w bok stuk, pies hauu! 

 

 

                     
 

 

 
 

Wskazówki: Na koniec rymowanki pies( Rodzic) goni dziecko, które biega w kółko. 

 Złapane dziecko przyjmuje rolę śpiącego psa. 
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Zapoznaj się, 

 gdzie mieszkają zwierzęta. 

 

      
 

 

 

Rozmowa przy ilustracjach. 
                   Próby nazywania domów zwierząt. 

   
     Przykłady: 

 Kury, kogut – kurni 

 Koń – stajnia  

 Krowa – obora , itd.  
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Zastanów się i wykonaj 
prawidłowo zadanie. 

 

 Pomóż zwierzętom, dotrzeć do swoich domków. 
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            Rozwiązywanie zagadek. 

 

Po kąpieli błotnej świnki do niego wchodzą 
i wcale się nie   martwią, 

że w nim nabrudzą. (chlewik) 
 

Każdy kojarzy ją z korytem. 
To zwierzę urocze, spokojne i skryte, 

różowe i czyste, a gdy spojrzysz na nie, 
powita cię zawsze uprzejmym chrumkaniem. (świnka) 
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Zabawa muzyczno-ruchowa Rolnik 

sam w dolinie. 

 Dziecko chodzi w kulko. Zabawę rozpoczyna Rodzic (rolnik) stojący w 

środku koła. Podczas ostatniego wersu piosenki dziecko zatrzymuje się, 

klaszcze, a dziecko, przy kolejnym powtórzeniu zabawy zostaje rolnikiem.  

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. 
Hejże, hejże, hejże ha! 
Rolnik sam w dolinie. 

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę. 
Hejże, hejże, hejże ha! 

Rolnik bierze żonę. 
Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko. 

Hejże, hejże, hejże ha! 
Żona bierze dziecko. 

Dziecko bierze nianię, dziecko bierze nianię. 
Hejże, hejże, hejże ha! 
Dziecko bierze nianię. 

Niania bierze myszkę, niania bierze myszkę. 
Hejże, hejże, hejże ha! 
Niania bierze myszkę. 

Myszka bierze serek, myszka bierze serek.  
Hejże, hejże, hejże ha!  
Myszka bierze serek.  

Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole tabliczki mnożenia  
ani podzielenia. 

 

Link piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=_MfHDnNzwAY  . 

https://www.youtube.com/watch?v=_MfHDnNzwAY
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Ćwiczenia logopedyczne 
usprawniające narządy mowy 

– język, wargi, żuchwę… 

 
 Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski g.  

 
Potrzebujemy: Lusterko dla dziecka.  

 
- Rodzic objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski g.  
- Rodzic zwraca uwagę, aby przy głosce g nie wybrzmiewała 
dodatkowo głoska y.  
- Dzieci powtarzają za Rodzicem głoskę g, kontrolując w lusterku 
pracę języka. 

 
 
              

                                                                                       
 

 
 
 
Wskazówki: 
Głoska g jest głoską tylnojęzykową, powstaje przez uniesienie i zwarcie tylnej części 
języka do podniebienia miękkiego. 
 
 Uwaga!!! Jeśli Rodzic zauważy, że dziecko zamienia głoskę g na głoskę d lub ją 
opuszcza, należy zapamiętać w możliwym czasie pracy, poinformować specjalistów 
naszej placówki. 
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              Ćwiczenia ortofoniczne na 

podstawie wiersza B. Szelągowskiej  

,,Marsz dla wiosny’’. 
 

 Rodzic prezentuje wiersz i pyta dziecka: Jakie zwierzęta chciały przywitać 
wiosnę? W jaki sposób to robiły? Powtarza  wiersz, a dziecko za nim 
fragment: Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką zna? 
 
 

Idzie gąska po podwórku. 
Za nią gąski – jak po sznurku. 

Idą zgodnie i gęgają, za swą mamą powtarzają. 
– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

 
Kto melodię taką zna? 
Mama gąska zagęgała, 

bo przywitać wiosnę chciała. 
Małe gąski też gęgały, 

wiosnę także witać chciały. 
– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 
Kto melodię taką zna? 

 
Nagle kogut ścieżką wąską 
przybiegł za ostatnią gąską. 

Gęgać nie potrafi wcale, 
za to pieje doskonale! 

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 
Kto melodię taką zna? 

 
Nawet kotka, choć ciut głucha, 
też muzyków chce posłuchać. 

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 
Kto melodię taką zna? 
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 Zajęcia plastyczne  

,, Świnka”. 
 

 

 Potrzebne: biała kartka z bloku technicznego lub jasna grubsza 
tekturka, farby, klei, nożyczki. 

  Dziecko maluje elementy świnki, wycina i przykleja na blok 
techniczny, ponownie wycina elementy i skleja świnkę . 

 Karta pracy poniżej 
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       Na koniec pamiętajcie o  posprzątaniu swojego miejsca pracy i koniecznie umyjcie ręce. 
 

                                                                                  Przygotowała: mgr Katarzyna Czapko 

                                                                                                                                                                                                mgr  Barbara Marzena Zabielska                                                                                                                                   


