
1.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! 

Dziecko (pies) śpi na dywanie. Rodzic mówi rymowankę Na koniec rymowanki, pies goni 

rodzica lub więcej osób znajdujących się w domu. Złapana osoba przyjmuje rolę 

śpiącego psa. 

2. Zabawa dydaktyczna „W ulu” .Obrazki pięciu uli ( prostokąt z kartonu) dla dziecka z 

kropkami od 1 do 5 , (żółte koła w czarne paski – pszczoły).Dziecko układa i przykleja 

tyle kół (pszczół), ile ma kropek na ulu. Dziecko liczy głośno, ile jest pszczół. 

3. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Marsz dla wiosny”. 

Rodzic  prezentuje wiersz i pyta dziecko:  

- Jakie zwierzęta chciały przywitać wiosnę?                                                                                     

- W jaki sposób to robiły?                                                                                                      

- Powtarza wiersz, a dzieci 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. 



 

 

 

 



 

 

5. Ćwiczenia oddechowe „Gęsi puch” .Rodzic pokazuje gęsie pióra ( jeśli to możliwe 

lub inne piórka), którymi wypychano dawniej poduszki.  

Do zabawy można użyć kolorowych piórek lub jeśli ich nie mamy bibułki, papierowej 

serwetki. Dziecko kładzie je na wierzchu dłoni, wciąga powietrze nosem, wypuszcza 

ustami – stara się jak najdłużej utrzymać piórko w powietrzu. 

6.  Ćwiczenie spostrzegawczości.  

Zadaniem dziecka jest połączyć w pary takie same obrazki. 

https://drive.google.com/open?id=1ZE6s7gaEoluXN9NUReej6DXbdip2WxJi 

Następnie dziecko z pomocą rodzica szuka różnic na dwóch obrazkach. 

https://drive.google.com/open?id=1jElmPbrcncJQYtrvGCXdFzfAYkHYQHi- 

 

https://drive.google.com/open?id=1ZE6s7gaEoluXN9NUReej6DXbdip2WxJi
https://drive.google.com/open?id=1jElmPbrcncJQYtrvGCXdFzfAYkHYQHi-

