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„Na wsi” 

 

 „Wiosenna gimnastyka”- ćwiczenia artykulacyjne 

bocian – Unieś czubek języka na wałek dziąsłowy, policz do 5 i opuść; 

jaskółka – Unieś boki języka do górnych zębów; 

żaba – Skacz czubkiem języka z ząbka na ząbek – u góry; 

deszcz – Narysuj na podniebieniu czubkiem języka kropeczki; 

zajączek – Zrób czubkiem języka 10 dużych skoków: z dolnych zębów na górne; 

słońce – Narysuj czubkiem języka na podniebieniu kółko i promyki; 

tulipany – Pokaż jak wąchasz tulipany: wdech nosem, wydech ustami; 

motyl – Zaśpiewaj: la, lo, le, lu, ly na ulubioną melodię; 

kurczaki – Prześlij całuski: raz głośne, raz ciche – swojej rodzinie; 

gąsienica – Czubek języka na wałek dziąsłowy – otwieraj i zamykaj zęby nie odklejając 

języka; 

ślimak – Przeciskaj język pomiędzy zbliżonymi do siebie zębami; 

pająk – Kląskaj językiem. 

 

Aby ćwiczenie było ciekawsze można również wydrukować Załącznik 1, porozcinać wzdłuż 

linii obrazki i je pokolorować. Pojedyncze karteczki poskładać i wrzucić do miseczki lub 

umieścić każdą z nich w jajku niespodziance. Zadaniem Dziecka jest wybrać karteczkę  

i wykonać zaproponowane na niej ćwiczenie. Dodatkowo można poprosić o interpretację 

obrazka – dlaczego kojarzy się z wiosną lub z danym ćwiczeniem. 

Na przykład: bocian – przylatuje do Polski wiosną. Długo stoi na jednej nodze, a to jest 

podobne do trzymania języka w górze 😊  

 



 „Krowa”- ćwiczenia oddechowe  

Dziecko ma za zadanie odczytać sylaby samodzielnie lub z pomocą Rodzica i ułożyć łaty 

w wyznaczonych miejscach na ilustracji z krową. Materiał posłuży do ćwiczeń buzi,  

w których Dziecko ma zadanie ułożyć łaty na krowie, zasysając je przez słomkę. 

 

 „Ile dźwięków słyszysz?”- ćwiczenia słuchowe  

Rodzic stuka o blat stołu, odbija piłkę, pstryka placami itp. Dziecko natomiast zamyka oczy  

i liczy usłyszane dźwięki.  

 

 „Jajecznica”- zabawa paluszkowa  

Dzieci do kurnika poszły 

„spacerowanie” palcami jednej dłoni po wierzchu drugiej 

i jajeczka przyniosły. 

Zaciskanie dłoni w pieści 

Mama je ugotowała 

Energiczne machanie pięściami w górę i w dół 

i dzieciom podała. 

Wyprostowanie dłoni 

Dzieci jajeczkami o blat stołu stukają 

Zaciśnięcie dłoni w pięści, złączenie ich ze sobą i stukanie nimi o podłogę 

i ze skorupek je obierają. 

Stopniowe otwieranie kolejnych palców 

Na talerzach układają, 

Stukanie dłonią zaciśniętą w pięść o wnętrze drugiej dłoni 

starannie kroją, solą 



Przesuwanie bokiem jednej dłoni po wnętrzu drugiej, następnie naśladowanie posypywania 

i ze smakiem zajadają. 

Masowanie się dłonią po brzuchu 

 

 „Różnice”- ćwiczenia percepcji wzrokowej (Załącznik 2)   

 

 DLA CHĘTNYCH: ĆWICZENIA SŁUCHOWE- „NA JAKĄ GŁOSKĘ?” 😊 

https://view.genial.ly/5e94acb69334740d78ba4412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie linki i materiały wykorzystane w powyższych materiałach zamieszczone są 

w celach edukacyjnych, a nie zarobkowych 

https://view.genial.ly/5e94acb69334740d78ba4412

