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„Na stole wielkanocnym” 

 

 „Świąteczny mazurek”- ćwiczenia artykulacyjne  

Aby upiec mazurek potrzebujemy mąki (wymawianie: puch, puch, puch). Do mąki dodajemy 

wody (wymawianie: gul, gul, gul). Następnie wlewamy niewielką ilość oleju (wymawianie: 

plum, plum, plum). Do pozostałych składników wbijamy jajka (kląskanie językiem).  

Aby mazurek był słodki, dodajemy trochę cukru (długie wymawianie głoski „cccc”). 

Zgarniamy wszystkie składniki („czesanie” warg zębami). Dokładnie ze sobą wszystko 

mieszamy (nabieranie powietrza w usta i wypychanie raz z jednej, raz z drugiej strony). 

Następnie całość zagniatamy (pocieranie wargami o siebie-  jak przy rozsmarowaniu pomadki). 

Gotowe ciasto możemy włożyć do piekarnika (układanie języka na kształt łopatki, a następnie 

chowanie go do buzi). W czasie, kiedy ciasto się piecze, ucieramy polewę mikserem 

(parskanie). Po chwili gotowy mazurek wyciągamy z piekarnika (układanie języka w łopatkę  

i wysuwanie go z buzi). Ozdabiamy mazurek polewą (przesuwanie językiem na prawo i lewo 

przy otwartych ustach). Kroimy kawałek i ze smakiem zajadamy (mlaskanie).   

 „Wyścigi pisanek”- ćwiczenia oddechowe 

Dziecko siedzi po jednej stronie stołu i ma przed sobą pisankę ze styropiany. Zadaniem Dziecka 

jest dmuchanie w swoją pisankę tak, aby trafiła do koszyka, który leży na końcu stołu (koszyk 

powinien być przewrócony, aby pisanka mogła się do niego wturlać).  

 „Baranki i pisklęta”- ćwiczenia słuchowe 

Rodzic mówi na ucho dziecku, kim będzie w zabawie: barankiem lub pisklęciem. Dziecko 

kładzie się na dywanie i zwija się w kłębek. Na sygnał Rodzica wydaje odgłosy: baranka- bee, 

bee, pisklęta- pi, pi, pi.  

 „Wielkanocne baby”- zabawa paluszkowa 

Mama z Hanią na Wielkanoc baby wypiekały. 

Mąkę, cukier, jajka i masło do miski wkładały. 

dziecka zaciska dłonie w pięści i układa je na przemian jedna 



na drugiej – raz dłoń dziecka, a raz Rodzica 

Ubijały, ucierały…, ubijały, ucierały… .  

zaciśniętymi w pieści dłońmi ułożonymi 

jak wyżej zatacza przed sobą kręgi 

Jeszcze garść rodzynek do ciasta dodały. 

Dziecko trzyma dłonie rozłożone, 

a Rodzic delikatnie uderza w nie opuszkami palców 

Wszystko razem wymieszały i do formę masę wlały.  

Rodzic układa dłonie w kształt „miseczki”,  

a dziecko wykonuje wewnątrz miseczki palcem wskazującym ruch mieszania 

 

 


