
Witam serdecznie, 

Mam nadzieję, że utrwalacie ćwiczenia, które macie w swoich zeszytach i 

korzystacie z zadań wysyłanych co tydzień przeze mnie na naszą stronę 

internetową. Dzisiaj kolejne zadania, które na pewno pomogą Wam lepiej 

mówić, słuchać i myśleć. 

 

1. GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA 

Ponieważ wszyscy musimy unikać dużych skupisk ludzi i staramy się nie 
wychodzić z domu, zapraszam Was dzisiaj do odwiedzenia wirtualnego zoo. 
Przy okazji pogimnastykujcie swoje buzie i języki! 

Kochane dzieci zapraszamy do zoo        
W pierwszej zagrodzie 
Kogo my tu mamy 
O ! dwa grube hipopotamy  
(nabieramy powietrza i wypychamy policzki) 

 Tuż obok w wielkim basenie 
 Krokodyl znudzony 
 czeka na jedzenie (ziewamy i mlaskamy) 

 Trochę dalej na zielonej polanie 
Dwa koniki trenują bieganie 
(kląskamy językiem układając usta raz wąsko raz szeroko) 
  Naprzeciwko patrzcie 

Co się dzieje 
Małpka skacze i głośno się śmieje  
( uha uha ha , ha, ha na przemian cicho i głośno) 

Zapraszamy również do terrarium 
Są tu ryby i pająki w akwarium  
(robimy wargami rybki zamykając je i otwierając) 

Uwaga !! po lewej  stronie długi wąż  sssssssss 
  Wąż wije i wije się wciąż …  

(językiem przesuwamy po podniebieniu, policzkach i zębach ) 
Teraz drogie dzieci, żegnamy do widzenia 
Bo w zoo zbliża się pora karmienia (robimy kółka dolną szczęką) 

 

 



2. ĆWICZENIA ANALIZY I SYNTEZY GŁOSKOWE 

Rodzic opowiada dziecku jakie zwierzę można spotkać w zoo, jakie w lesie , a 
jakie w gospodarstwie domowym, ale wymawia zwierzęta bez pierwszej głoski. 
Zadaniem dziecka jest odgadnąć o jakie zwierzę chodzi i nazywa je prawidłowo 

 Zwierzęta w zoo - (m)ałpa, (ż)yrafa, (s)łoń, (l)ew, (z)ebra, (h)ipopotam, 
(t)ygrys, (n)osorożec, (g)epard, (k)rokodyl, (g)oryl, (k)angur,  (w)ielbłąd,  

 Zwierzęta w lesie – (l)is, (w)iewiórka, (s)owa, (dz)ik, (s)arna, (w)ilk, 
(j)eleń, (z)ając,  

 Zwierzęta w gospodarstwie domowym – (k)oń, (ś)winia, (o)wca, (k)ura, 
(k)ot, (p)ies, (k)aczka, (k)rowa, (k)oza, (g)ęś,  

 

3. TWORZENIE RYMÓW 

Rodzic prosi dziecko, by uzupełniło wymawiane przez niego zdania nazwami 
zwierząt, tak by utworzyć rymy: 

Jestem wyższa niż szafa – chwali się  … (żyrafa) 
Dobrze widzi w nocy – wiem o kim mowa, bo to jest … (sowa) 
Po zielonej trawie chodzą dumnie … (pawie) 
Jak mnie bolą żebra – jęknęła … (zebra) 
Kolczasty zwierz nazywa się … (jeż) 
Skaczą po zające szare … (zające) 
 

4. KOJARZENIE POJĘĆ 

Zadaniem dziecka jest dokańczanie znanych powiedzeń właściwymi nazwami 
zwierząt. 
Uparty jak …(osioł) 
Głodny jak … (wilk) 
Zdrowy jak … (ryba) 
Dumny jak … (paw) 
Chytry jak … (lis) 
Mądry jak … (sowa) 
Pracowity jak … (mrówka) 
Powolny jak … (żółw) 
Ciężki jak … (słoń) 
 



5. WYRAŻENIA DŹWIĘKONAŚLADOWCZE 

A to ćwiczenie dla najmłodszych dzieci i tych które mówią bardzo mało. 
Nazwijcie poniższe zwierzątka tak jak potraficie, bądź pokażcie gestem. 
Gdzie miau?, gdzie muu ? … 

 

 

 

 

             



6. ZAGADKI 

Poćwiczmy nazywanie zwierząt w formie zagadek.  

Zagadki w załączniku. 

 

7. ANALOGIE 

Jest to ćwiczenie myślenia logicznego i analogicznego. Analizujemy dwa 
przykłady, a następnie samodzielnie uzupełniamy na ich podstawie trzeci 
przykład, wybierając jeden z pięciu obrazków. 

Zadania  w załączniku. 

 

8. KSZTAŁTOWANIE RELACJI PRZESTRZENNYCH 

W tym zadaniu ćwiczymy relacje przestrzenne. Dobierzcie ćwiczenia do 
umiejętności i poziomu rozwoju dziecka. Ćwiczymy przyimki na – pod, za 
– przed, z prawej – z lewej itp. Możemy użyć do tego zadania jakiegoś 
pluszowego misia.  

 Połóż misia   

 na/pod stół, na/pod krzesło, na/pod dywan, na/pod szafkę, 
na/pod poduszkę, na/pod koc 

 przed/ za pudełkiem, przed/za telewizorem, za/prze książką, 
za/przed kwiatem, za/przed fotelem, za/przed lampą 

 Gdzie jest miś? 

Kładziemy misia w różne miejsca i pytamy gdzie jest miś. Dziecko 
samo określa jego położenie. Jeżeli nie potrafi my jeszcze raz sami 
nazywamy, a ono powtarza.  

 Prawa/lewa 

Najpierw ćwiczymy prawą stronę – podnieś prawą rękę, podskocz 
na prawej nodze, mrugnij prawym okiem, dotknij prawego ucha, 
rzuć piłkę prawą ręką, kopnij piłkę prawa nogą. Potem ćwiczymy w 



podobny sposób lewą stronę. Można bawić się w szukanie czegoś 
według instrukcji  - np. idź do przodu, 2 kroki w lewo, do przodu, 
potem w prawo itp. Skorzystajcie tez z piosenki do nauki prawej i 
lewej strony. Śpiewajcie i pokazujcie razem z dzieckiem 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w  

               Inne zadania w załączniku 

 

9. ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE  

W załączniku przesyłam zadania do utrwalania różnych głosek. Wybierzcie 
te, które ćwiczycie, bądź te, które już przerabialiśmy. Pamiętajcie o 
prawidłowym układzie języka i buzi dla ćwiczonej przez was głoski! 

Zadania w załączniku 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w

