
Środa 20.05.2020 

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: każde ćwiczenie wykonaj kilka razy 

 

• języka: dotykanie językiem czubka nosa i brody, zwijanie języka w rulon. 

• warg: cmokanie, pokazywanie na przemian ryjek – uśmiech. 

• podniebienia miękkiego – masowanie językiem podniebienia. 

 

Piosenka „Kwiaty dla wróżki” 

 

1. Jeszcze śpi cały dom, 

tata śpi, dzieci śpią, 

jeszcze sen nie chce wyjść z ciepłej kołdry. 

A tu już pachnie chleb, 

a tu już mleko jest, 

dobra wróżka powiedziała nam: DZIEŃ DOBRY. 

 

Ref. Kwiaty dla wróżki, kwiaty dla wróżki, 

gdzie są dla wróżki kwiaty? 

Kwiaty dla wróżki, kwiaty dla wróżki 

od dzieci i od taty. 

Róże czerwone, róże czerwone, 

czerwone, piękne róże, 

dla naszej mamy, domowej wróżki, 

najlepszej z wszystkich wróżek! 

 

2. Wróży nam dobre dni, 

umie w śmiech zmienić łzy, 

ciepłe sny niesie nam do poduszki. 

W oczach ma słońca blask 

i od burz chroni nas, 

nawet w bajkach nikt nie znajdzie lepszej wróżki. 

 

Ref. Kwiaty dla wróżki… 

 



Rodzaj zajęć: wspomaganie rozwoju mowy. 

Temat: Czytamy i piszemy. 

 

1.Wypowiedzi dzieci na temat ilustracji, (KP5, ćw. 1, s. 26)   ukierunkowane 

pytaniami 

 

Co robią dzieci?  

Na jakim instrumencie gra dziewczynka w okularach?  

Na jakich instrumentach grają chłopcy? 

 

2. Otaczanie pętlą zdania, które pasuje do ilustracji (KP5, ćw. 1, s. 26). 

 

3. Próby samodzielnego pisania zdania Karolina maluje obraz. 

 

Karolina maluje 

obraz. 
• Piszemy na kartce z liniaturą. 

• Pokaz prawidłowego zapisu zdania  

• Próby samodzielnego pisania zdania. 

• Wykonanie ilustracji do zdania. 

4. Zabawa dydaktyczna „Podaj pierwszą sylabę” .Rodzic wypowiada słowa, 

zadaniem dzieci jest podać pierwszą sylabę. 

 

Np. mama dzielimy wyraz na sylaby  ma –ma  dz. Podaje pierwszą sylabę  ma 

Laurka –  la- ur –ka  dz.( la ),   

Tata ta –a (ta) 

Bukiet   bu- kiet  (bu ) 

Życzenia  ży – cze –nia  (ży ) 

Kocham  ko –cham   (ko) 

Pomagam po –ma –gam  (po) 

 

5. Rysowanie tylu kresek, ile głosek jest w nazwach zdjęć – praca samodzielna 

(KP5, ćw. 2, s. 26). 

 

 

 



 

 

Nauka  wiersza pt. „Dzień Matki”. 

Dzień Matki 

Dzisiaj, jak co dzień rano, 

zerwałaś się do pracy. 

Wstajesz tak wcześnie, mamo, 

o świcie, niby ptacy. 

 

Poczekaj – takaś zajęta – 

odłóż na chwilę robotę, 

bo to dziś wielkie święto – 

czyś zapomniała o tym? 


