
CWICZENIA ARTYKULACYJNE
Śpiewanie na jednym dźwięku samogłosek:
- uuuuutluoooooaaaaayyyyyeeeee(legato }

- rr-a-o-y-i (skandując każdy dźwięk osobrro)

ZABAWA- TE SAME NAZWY, ALE,INNE PRZEDMiOTY:
Rodzic przygotowrrje obrazki przedstawiające przeclmioty, rośliny itp. o tych samyclr nazwaclr, ale

roznym p1zęznaczęniu(np,:( zimękkrola,iumók c1o drzwi, klucz do clrzwi,klucz francuski, igła

,ornó*u,igła clo szyciu,ń.)r.i na clrzewach, pączki clo jedzenia . . .,,,),podaje nazwę

*yuruny.il obrazków, iirieciwskazrrjąje i mówiądo ezego słuząprzestawione na nich

przedmioty,( albo kiedy je można zobaczyc)

ZABAWA DYDAI(TYCZNA CO NALEŻV nO RODZINY?
Rodzic wymienia nazwy nadrzęclne(np,:clrzewa, meble, warzywa,,ubrania_ ,: " " " " " " "), a

dzięciwymawiają nazwy roślin, tzęczy)zwieruĘ,którena\eżądo clanej rodziny,
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ozieci siadająw kole.w śroclku rodzic z piłką. Toczyjądo wybranego dziecka i wymienta nazwę

nadrzęclnąnp. zabawki.Dziecko po otrzymanirr piłki wymierria nazwę zabawki,np, miś, i podaje

piłkę łalej. Dzieci bawią się tak ilł.,go, łoprrki potrafią wymienic nazwy zabawek, Gcly zabraknie

pomysłów, wówczas roazic poaaje irrnąnazwę-nadrzęclną ttoczy piłkę c1o wYbranego clziecka itd,

ZABAWA- TWORZENIE ZDROBNIEN DO IMION.
Rodzic podaje imiona, adzieci- zdrobnienia c1o niclr,
*Zofia-Zosia -,I{Ńarzyna - I(asia, Irena - Irenka, Anna - Ania, Szymon - SzYmonek, Miclrał -
Michałęk.

CWICZENIA LOGORYTMICZNE.
Dzieciidązarodzicem, zgodnie zrecytowanymprzęZniego wierszem.Potem poruszaJąSlę Same, a

roclzic tylko recytuje wiersz.
IGok do przoclu, w lewo w prawo.

Krok clo tyłu, rusz się zwawo!
Znov,luw lewo aż dwakroki, stronę plawątrzy poclskoki,

ZABAWA - DOKONCZ ZDANIE.
*W moim domu lubię.
* Moj clom jest dla rnnie,
*Dom to dla mnie nie tylko mieszkanie, ale" "
Na koniec rysowanie wymarzonego clomu,

ZABAWA _ PRAWD ACZY FAŁSZ?
Mówimy zdania dotycząceznanyclr baśni, a dzieci, jeżelt zdanięjest prawdziwe, klaszcząw ręcę, a

1eżeli fałszywe ( nieprawciziwe)-tupią.
o Czerwony Kapturek niosł clziadkowi lekarstwa,

o *kopciuszek zasn$ po zjedzeniu zatrutego jabłka,

. *Śrriezk a zamiesz\<ała z ośmioma krasnoludkami,



CWICZENIA INTONACYJNE.
Wymawianie teksttr zrożnyt:nienrocjanri: złością zclziwieniem,radością smutkienr,

PÓ morztr pływarrr sobie i ,różne ryby łowię,

Takie cluże, takie małe, do zjedzenia closkonałę,

ZABAWA - PRAWDA- FAŁSZ.
Rodzic nrowi rozne zclania. Dzieci wsta.ią gcly trzrrają ż,e zdantęjest prawc,lziwe, a siedzą rraclal _

jeżdlt takie nie jest (.iest fałszywe)
Np. Bałwana lepimy z piasklr.

-Zimączęsto pacla śnieg.

- Na loclowiskrr jeźclzimy na nartacir,

- Łyżw:,aruto osoba j e żdżąca tra sankach,

- Na sankachzjeżdZamy z górkt.

ZABAWA _ SŁONIOWA TMBA.
Zwijanie gazetwrulon, Formowanie trąbek, Naślaclowanie gry na trąbce, Wyśpiewywanie sylab

rozpoczynĄącyclr ,ń nu wybrarrą spółgioskę, np. tra ta ta,tri tu tu, tro to to, try ty ty,tre te tę , tri ti

ti organizowanie konkursu na najiepszego muzyka. Słrrclranie kompozycji,

ZABAWA _RECY,IACJA, Recl.towanie wcześniej poznanych wierszy rrp. J. Brzechwy z

jednoczesnym marriprrlowaniem oclpowieclnimi mailiotkami. Zapowiadanie wYkonawców, granie

łarifar na wykonanychz gazet trąbkach, oklaskiwatrie,

ZABAWA _ RYMOWANKI _ Co mozemy claó Babci i Dziadkowi.

DLA:
o Dziadka Bronka _ skarbonka, Babci Agaty _ kwiaty, Dziaclka Patryka _ rysrtnek konika,

Babci Mariolki- Fiołki, Dziaclka Mateusza -nov\ry model kapelusza, Babci Janeczki -
clrrrsteczki........

o ( Na dywarrie umieszczone są oblazki, które pomagają dzieciorrrr,v ukłaclaniu rYmów)

Malowanie pórtretow Babci i Dziaclka, Wyjaśrrierrie na czym polega malowanie

port..tu.o*uwiarrie wygląclri Babci i Dziajka,Malowanie portretow Babci tDziadka na kartce w

kształcie serca . Cwiczerria ocldeclrowe: clrntrchanie na portret na Przemian silniej - słabiei

(aby szybciej wyseclrł)


