
WITAM SERDECZNIE I ZAPRASZAM DO PRACY. 

 

 

• Zabawa pantomimiczna Czym jadę w podróż? Rodzic mówi na ucho dziecku, jaki pojazd 

ma naśladować. Dziecko może używać mimiki, ruchów ciała, odgłosów itp. Pozostałe osoby 

w rodzinie odgadują, co to za pojazd 

 

• Zabawa językowa Czym wyruszę na wakacje? Zabawki/obrazki: samolot, pociąg, 

samochód, rower. 

 Rodzic prezentuje zabawki/obrazki, dzieci je nazywają. Następnie pokazuje przedmiot po raz 

kolejny. Zadaniem dziecka jest odpowiednie dokończenie zdania rozpoczętego przez rodzica.: 

Na wakacje… (np. Na wakacje pojadę rowerem – jeśli pokazywany jest rower, Na wakacje 

polecę samolotem – jeśli pokazywany jest samolot) 

 

• Ćwiczenia logopedyczne. Lusterko dla każdego dziecka.  

Rodzic demonstruje ćwiczenia, powtarzając je kilkakrotnie, np.:  

• Język jedzie do lasu na koniku – dzieci naśladują kląskanie językiem z jednoczesnym 

poruszaniem wargami (ściągnięcie warg i ich rozciągnięcie).  

• W lesie język rozejrzał się dookoła – dzieci wykonują ruch oblizywania warg, najpierw w 

prawą, a potem w lewą stronę.  

• Zobaczył małe fioletowe kwiatuszki i je powąchał – dzieci wykonują wdech nosem i 

wydech ustami.  

• Spojrzał w górę, skąd dobiegało pukanie dzięcioła – dzieci uderzają czubkiem języka za 

górnymi zębami.  

• Spojrzał w dół – dzieci wyciągają język na brodę – zobaczył czerwonego muchomora z 

białymi kropkami i zaczął je liczyć – dzieci dotykają językiem każdego zęba. 

• Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Kłótliwe drzewa. Zdjęcia drzew, o których jest mowa 

w wierszu oraz zdjęcie jałowca. 



Wstał poranek, mgłę przegonił  

i zatrzymał się nad lasem. 

 Lubił patrzeć się na drzewa  

i rozmawiać z nimi czasem.  

Ale co to? Awantura!  

Buk z modrzewiem się pokłócił.  

– Pan mnie kłuje! Tak nie można! 

 Niech pan sobie igły skróci.  

Świerk zaś żale miał do brzozy:  

– Pani słońce mi zasłania! 

 – A pan wcale nie jest lepszy  

i nikomu się nie kłania!  

– Całą wodę dąb wypija!  

Wszystko pewnie przez te liście! 

 – Mój jałowcu – nie przesadzaj,  

nie masz racji, krzewie, oczywiście!  

Młoda sosna głos zabrała:  

– Skończcie, proszę, kłótnie, spory.  

 Lepiej żyjmy sobie w zgodzie, 

 tak jak było do tej pory.  

Mała jestem – każdy widzi.  

Tutaj się bezpiecznie czuję.  

Pośród was tak rosnę sobie.  

Nic mi przez to nie brakuje.  

Drzewa aż się zawstydziły. 

 Przeprosiły się czym prędzej.  

A na koniec obiecały:  

już nie będzie kłótni więcej! 

 

• Rozmowa na podstawie wiersza.  

Rodzic zadaje pytania do wiersza.  

− Które drzewa są wymienione w wierszu?  



− O co kłóciły się drzewa?  

− Kto je pogodził?  

− Co powiedziała młoda sosna? 

 − Jak zareagowały drzewa? 
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