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1. Zabawy logopedyczne: 

*ćwiczenia artykulacyjne; 

 Słowo „mama” mówione inaczej. Dziecko powtarza słowo mama w różnych 

językach: 

angielskim- mam 

chorwackim- majka 

czeskim- mamiczka 

francuskim- maman 

hiszpańskim- madre 

niemieckim- muter 

włoskim- mamma 

*ćwiczenia warg i języka; 

„Buziaczki dla mamy”- dziecko posyła buziaki swojej mamie na różne sposoby: 

na wprost- usta złożone w „dziubek”, 

cmokanie z prawej strony- „dziubek” skierowany w prawą stronę, 

cmokanie z lewej strony- „dziubek” skierowany w lewą stronę, 

cmokanie na okrągło- wykonywanie krążenia :dziubkiem” 

*ćwiczenia oddechowe 

Dziecko zdmuchuje „pyłek” z ręki mamy, z ramienia, z włosów itp. 

 

2. Zabawy paluszkowe z wierszem- „Czym zajmuje się mama?” 

 

Czym zajmuje się mama? 

Każda swoją pracą. 

( podpieranie dłoną brody, stukanie palcem wskazującym w policzek w geście 
zastanawiania się ) 

Za pracę zawodową 

uczciwie jej płacą. 

( pocieranie kciukiem o palec wskazujący i środkowy ) 
Pierwsza pracuje w biurze 

i chcąc, nie chcąc wierzę, 

że całymi dniami 

pisze na komputerze. 

( wykonywanie gestu pisania na maszynie ) 
Druga w sklepie pracuje, 

wykłada towar na półki, 

kasuje towar na kasie,czy marchew, 

czy też bułki. 



( wykonywanie gestu wykładania na półki ) 
Trzecia uczy dzieci, 

bo jest nauczycielką. 

( stykanie dłoni krawędziami-”książka” ) 
Czwarta w restauracji jest miłą kelnerką. 

( wyciągnięcie dłoni przed siebie- niesienie tacy ) 
Piąta pracuje w kuchni 

i w garnku zupę miesza. 

( wykonanie gestu mieszania zupy, przed sobą ) 
Szósta jest psychologiem, 

i smutnych ludzi pociesza. 

( stukanie palcem po głowie ) 
 

A każda mama w domu 

jeszcze w domu pracuje- 

sprząta, pierze, gotuje 

i dziećmi się zajmuje. 

( wyliczanie na palcach wszystkich wymienionych czynności ) 
 
3. Słuchanie opowiadania: 

 

MATKI I SYNOWIE 

 

 Dwie kobiety czerpały wodę ze studni. Podeszła do nich trzecia. Obok siwy 

staruszek usiadł na dużym kamieniu, żeby odpocząć. 

 Mówi jedna kobieta do drugiej: 

- Mój syn jest silny i zręczny, nikt mu nie da rady. 

- A mój  syn śpiewa jak słowik, nikt nie ma takiego głosu- mówi druga kobieta. 

 A trzecia milczy 

- A dlaczego ty nic nie mówisz o swoim synku?- pytają sąsiadki. 

- Co mam mówić!?- odpowiada kobieta- Nic w nim nie ma osobliwego. 

 Nabrały kobiety pełne wiadra i poszły. A staruszek za nimi. Idą kobiety i 

zatrzymiją się raz po raz. Bolą je ręce, bolą plecy i woda z wiader się rozlewa. 

 Nagle trzej chłopcy wybiegaja naprzeciw.Jeden kozła fika, na głowie staje. 

Podziwiają go kobiety. Drugi piosenkę śpiewa, pięknie jak słowik. Aż zasłuchały się 

kobiety.A trzeci podbiegł do 

matki, wziął od niej ciężkie wiadra i sam poniósł. 

 Pytają kobiety staruszka: 

- No cóż, jak się wam podobają nasi synkowie? 

- A gdzież oni?- odpowiada staruszek- Ja tu widzę tylko jednego syna. 

 



* Dlaczego staruszek powiedział, że widzi tylko jednego syna? 

* Jak sadzisz, o którym chłopcu mówił staruszek? 

* A którym synem ty chciałbyś być? Dlaczego? 

 

4. Zabawa słownikowa- dobieranie w pary wyrazów o znaczeniu przeciwnym 

 

 zimny- ciepły 

 wesoły- smutny 

 wysoki- niski 

 ładny... 

 czysty... 

 duży...itp. 

5. Wykonajcie ćwiczenie z Karty Pracy nr 4, str. 24b 

 

6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z krzesełkiem 

 

*- dziecko stawia krzesłko na środku pokoju- chodzi wokół niego na palcach, na 

piętach, 

*- dziecko siada na krześle, obraca się powoli raz w lewo, raz w prawo i dotyka z 

tyłu opieradła, 

*- dziecko czołga się pod krzesłem, 

*- siad na krześle- plecy wyprostowane- skłon tułowia w przód i dotknięcie rękami 

podłogi, wytrzymanie chwilę i powrót do siadu 

*- dziecko staje za krzesełkiem- chwyta za oparcie, unosi raz jedną, raz drugą w górę, w tył, 

tak, aby tworzyła linię prostą z tułowiem, 

*- siad na krześle- ręce w bok– wykonywanie rytmicznych skłonów raz w prawo, raz w lewo, 

dotykanie podłogi ręką, lub palcami 

*- siad prosty przed krzesełkiem- unoszenie obu nóg nad siedzeniem, 

*- dziecko staje przed krzesełkiem zwrócone tyłem do niego, nie odrywając nóg od podłogi 

wykonuje skręty tułowia chwytając obiema rekami oparcie krzesła, raz z jednej, raz z drugiej 

strony, 

*- dziecko siada na dywanie przed krzesłem, chwyta nogi krzesła palcami stóp- „wychodzi” 

w górę  i „schodzi”w dół, 

* - zabawa-”Kto pierwszy?”- włączyć muzykę, zaprosić kogoś do zabawy- na przerwę w 

muzyce należy szybko usiąść na krześle, zabawę powtarzać kilka razy, 
 


