
ZDALNE NAUCZANIE  28.04.2020r. - Propozycja zabaw i ćwiczeń  w ramach realizacji 

wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) 

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice! 

Oto zadania na dziś ☺ Życzymy udanej zabawy! 

 

1. Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny.  

 

• Połącz z balonem za pomocą  linii obrazki , których nazwy rozpoczynają się tą samą 

głoską , co słowo balon. Jaka to głoska? Spróbuj podzielić te nazwy na głoski i sylaby.  

                                                                     

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 



• Połącz obrazek parasola z tymi obrazkami, których nazwy rozpoczynają się taką 

samą głoską, co słowo parasol. Jaka to głoska? Spróbuj podzielić te nazwy na głoski 

i sylaby. 

 

 

                                             

 

 

 

 

                                                     

                                                                 



2. Zabawy o charakterze parateatralnym. 

Cel: wyrażanie emocji oraz dostrzeganie ich u innych.  

• Zabawa Emocjonalne postacie 

Rodzic podaje przykłady różnych postaci, np. smutna babcia, zmartwiony lekarz, 
radosna mama. Kiedy wypowie, w jaką  postać ma wcielić się dziecko, włącza muzykę, 
a zadaniem dzieci jest chodząc po sali, upodobnić się jak najbardziej swoimi gestami 
i mimiką twarzy do wymienionej postaci. 

• Zabawa słowna INTONACJE 

Dzieci powtarzają jedno zdania wcielając się w różne role (np. królewny, mówcy, 

krasnoludka, żołnierza, smoka itp..) – zwrócenie uwagi na głos i mimikę. 

 

3.  Zabawa logopedyczna. 

• Gimnastyka buzi i języka 

Rozgrzewanie aparatu mowy 

– po każdym ćwiczeniu parskamy jak konie dla rozluźnienia mięśni 

– rozciąganie policzków 

– kląskanie 

– liczenie zębów językiem 

– oblizywanie się 

– język szeroki jak łopata (przy otwartych ustach 

– język wąski (przy otwartych ustach) 

– krążenie językiem przed zębami 

– sięganie językiem do brody i nosa 

4.  Na koniec zajęć przypominamy kilka zabaw ruchowych, tak lubianych przez dzieci.  

• Raz, dwa, trzy – baba jaga patrzy - Jedna osoba to Baba Jaga. Stoi tyłem do pozostałych 

i woła: „Raz, dwa trzy, Baba Jaga patrzy”. W tym czasie dzieci szybko biegną w jej 

stronę. Na słowo „patrzy” Baba Jaga odwraca się. Kto nie zdołał się zatrzymać 

w bezruchu, wraca na start, kto dotknie Baby Jagi, ten zajmuje jej miejsce. 



• Balonik - „Baloniku mój malutki, rośnij duży, okrąglutki. Balon rośnie, że aż strach, 

przebrał miarę, no i... bach!”. 

• Skoki przez drabinkę - Wykonaj drabinkę, np. z gazety. Wystarczy pociąć ją na 5-

centymetrowe paski, które ułożycie na ziemi na wzór drabinki. Zadanie dziecka polega 

na sprawnym przeskakiwaniu kolejnych szczebelków. 

 


