
ZDALNE NAUCZANIE 20.04. 2020r. – propozycja zabaw i ćwiczeń w  ramach 
realizacji wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) 

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice! 

Dzisiaj proponujemy Wam realizację poniższych zabaw. Nie wymagają one 
żadnych dodatkowych  przygotowań, więc możecie je wykonać nawet 

podczas spaceru, czy w każdej wolnej chwili ☺ Udanej zabawy!  

 
1 Zabawy rozwijające słuch fonematyczny: 
 

• zabawa w kończenie wyrazów – podajemy dziecku pierwszą sylabę, np. ko – a dziecko dodaje 

– ło ( powstaje: koło), 

• wymyślanie rymujących się wyrazów, 

• wymyślanie ciągu wyrazów na daną głoskę, np. wszyscy wymyślają wyrazy na głoskę „k”, 

• układanie kilku wyrazów w kolejności od najkrótszego do najdłuższego (a, po, las, okno, lalka, 

komputer) i odwrotnie. 

 

2. Zabawy  ruchowe.  

Cele: rozwijanie sprawności ruchowej, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka, 

rozwijanie umiejętności reagowania ustalonym ruchem na dane polecenie. 

• Zabawa „Ziemia, woda, powietrze”. 

 Dziecko stoi w rozsypce, zwrócone twarzą  do rodzica lub opiekuna. Na hasło: Ziemia – dotyka 

dłońmi podłogi, przykucając jednocześnie. Na hasło: Woda – chwyta dłońmi za kolana. 

Na hasło: Powietrze – wskazują przestrzeń nad głową. Rodzic lub opiekun podaje hasła 

w różnej kolejności. Jeżeli dziecko się pomyli, zamienia się rolami z prowadzącym zabawę. 

 

• Zabawa ruchowa ,,Bocian i żabki”.  

 

Rodzic czyta dziecku historyjkę, a dziecko ilustruje ruchem tekst. 

Skaczemy jak najwyżej, kucamy jak najprędzej. 

Za ręce się łapiemy 

Jak żabki w przód skaczemy 

Teraz podskok 

Jak raki powracamy 

Języki wysuwamy i szybko je chowamy 

A teraz dla ochłody, liżemy zimne lody. 

Stoimy na podłodze 

Tylko na jednej nodze – podskok i zmiana 

Czy ktoś przypomina bociana? 
Źródło: http://www.edukacja.edux.pl/ 

http://www.edukacja.edux.pl/


3. Zabawa usprawniająca narządy artykulacyjne (przede wszystkim język). 
 

• Wesoły malarz. 

 

Rodzicu! Pamiętaj o tym aby najpierw samemu zaprezentować dziecku wykonanie 

tego ćwiczenia, należy je wykonać przy szeroko otwartych ustach. Usiądźcie wygodnie 

naprzeciwko siebie. Zaproponuj dziecku, że jego język będzie malarzem 

a podniebienie sufitem. 

Zadanie dla dziecka: dziecko jest malarzem, a zadaniem malarza jest dokładne pomalowanie 

czubkiem języka całego sufitu (przesuwając językiem po podniebieniu). Zachęć dziecko także 

do tego, aby namalowało na suficie kilka plam (czubkiem języka powinno dotknąć kilka razy 

podniebienia). 

 


