
Zadania do realizacji 17.04.2020 

1. Zabawa matematyczno- językowa. Układamy wyrazy. Zadanie można wydrukować lub narysować. 

Poniżej szyfr- figury i odpowiadające im litery. Zadanie proszę przesłać do piątku 24.04 

 

 

 

        

k o a t u g r w m s 
Dziecko nazywa figury, odczytuje przypisane im litery. 

Potem odszyfrowuje ukryte wyrazy, umieszczając w tabelkach pod figurami litery – odczytując powstałe wyrazy. 

 

  

   

 

  

    

    

 

 

 

 
 

 

 

     

 

  

  
 

     

 

 

   

   

 

 

  

 

  

 

      

 



2. Zabawa  z wierszem „RÓB TO CO JA” 

Zrób do przodu dwa kroki 

I rozejrzyj się na boki 

Tupnij nogą raz, dwa, trzy 

Pokaż, jaki lew jest zły. 

Teraz w  lewy bok kroki cztery 

Jeden w tył  i w prawo  dwa 

Niech zabawa dalej trwa. 

Przysiad i do góry skok, rozkrok, skłon i ręce w bok. 

Obróć się na pięcie w koło 

I uśmiechnij się wesoło. 

Ćwiczenie powtarzamy i przyśpieszamy tempo.  

 

Dla chętnych 

3. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy. 

Dziecko powtarza: 

„Gdy chcesz dobrym mówcą być, język, buzię często ćwicz!” 

Dziecko wykonuje poniższe ćwiczenia: 

• „gruby miś” – nadymanie policzków. 

• „chudy zajączek”- wciąganie policzków. 

• Nabieranie powietrza w usta i zatrzymywanie go w jamie ustnej „krążenie” tym powietrzem. Baardzo 

powolne wypuszczanie powietrza. 

• „Gruby miś”- „chudy zajączek”—naprzemiennie. 

• Nabieranie powietrza w usta i na zmianę przesuwanie go z jednego policzka do drugiego. 

• Językiem „liczymy” najpierw zęby u góry a następnie na dole, po kolei dotykając językiem każdego 

zęba. 

• „Malujemy” językiem podniebienie. 

• Jeśli mamy w domu andruty bądź inne cienkie wafle- przyklejamy kawałek do podniebienia i 

próbujemy językiem zdrapać przyklejonego wafelka. W nagrodę możemy zjeść resztę wafla.       

4. „Zapraszam jako…” - zabawa ruchowo-naśladowcza. Dziecko siedzi obok rodzica, rodzeństwa. Z prawej 

strony znajduje się wolne miejsce. To dziecko mówi: Miejsce po mojej prawej stronie jest wolne. Zapraszam 

na nie mamę/ tatę/brata jako… kurkę. Zaproszona osoba idzie w kierunku wolnego miejsca, naśladując ruchy 

kury. 

5. Zabawy przy piosence „Hej pada, pada deszczyk ” (sł. Monika Kluza, muz. Mateusz Kluza) – nauka piosenki 

fragmentami, metodą ze słuchu. https://www.youtube.com/watch?v=c7cBQKGDFXw 

 Do zadania potrzebny będzie parasol 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c7cBQKGDFXw

