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 ,,Wiosna” 

Rodzic czyta rymowankę a dziecko powtarza za nim odgłosy wydawane przez 

zwierzęta.  

Zwierzęta i rośliny cieszą się z odejścia zimy. 

I wiosnę witają, radośnie wołając. 

Obudzona pszczółka mała tak z bocianem się witała: 

Bzz, bzz, bzz,  

kle, kle, kle, 

Co tu wiosną dzieje się? 

Żabka, na to:  

re, re – kum, re, re – kum, 

Wąż zasyczał:  

sss, sss, co za tłum, co za tłum. 

 

Chmury wesołe, smutne i groźne – zabawa z elementami dramy. 

Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat wiosennej pogody oraz chmurek, które 

będą motywem przewodnim zabawy. 

Rodzic głośno się zastanawia i zachęca dziecko do wypowiedzi.  

Ciekawe, kiedy chmura może być wesoła?  (gdy jest pogodne niebo, jasne obłoki), 

A kiedy jest smutna ? (w pochmurny, szary dzień),  

A kiedy jest groźna (w dzień deszczowy, burza). 

Po rozmowie rodzic wspólnie z dzieckiem naśladuje  ruchem i mimiką nastroje 

omawianych chmur. 

Konie i koniki – zabawa ruchowa połączona  z gimnastyką języka.  

Na hasło: „duże konie”, Rodzic z dzieckiem cwałują po okręgu (cwał boczny)  

Na hasło: „małe koniki”,  zatrzymują się i kląskają językami.  

Zabawę powtarzamy 2-3 razy. Zabawę można przeprowadzać w ciągu tygodnia 

w dowolnym czasie. 

 

Potrafię robić, tak jak … 

Rodzic z dzieckiem naśladują: 

Konie – bieg z głosem: i-ha-ha, i-ha-ha.  

Krowa – wolny chód z głosem: muu, muu.  



Kaczka – chód z przechyłem bocznym i głosem: kwa, kwa 

Spacerowicz - marsz z  wznoszeniem ramion przodem w górę – wdech,  

następnie opusty przodem w dół – wydech.  

Powtarzamy kilkakrotnie. 

 

Mowa zwierząt – ćwiczenia ortofoniczne 

Rodzic kolejno mówi fragment, który dziecko powtarza, jak echo.  

Po podwórku chodzi zwierz, jak on mówi, to my też:  

Krowa – muu, muu, muu (dziecko powtarza: muu,..)  

Koza – mee,… (dziecko powtarza: mee,…)  

Indyk – gul,… (dziecko powtarza: gul,…)  

Gąska – gę,… (dziecko powtarza: gę,..)  

Świnka – kwi,.. (dziecko powtarza: kwi,…)  

Kaczka – kwa,.. (dziecko powtarza: kwa,…)  

Owca – bee,… (dziecko powtarza: bee,…)  

Burek – hau, hau, cicho tam,… (dziecko powtarza: hau, hau, cicho tam,…) 

 

Piórka kaczki – ćwiczenia oddechowe  

 

Rodzic z dzieckiem przedmuchują do siebie nawzajem piórko. 

Kolejna aktywność: rodzic i  dziecko indywidualnie stara się utrzymać piórko w 

powietrzu, jak najdłużej. 

Rodzic i dzieckiem kładą się na plecach, kładą piórko na brzuch i miarowo, 

spokojnie oddychają, słuchając muzyki relaksacyjnej. 

 


