
Tulipany – kilka zabaw w domu  

Pingwinkowa gra – zabawa ruchowo – naśladowcza z elementami ćwiczenia ortofonicznego 

W zabawie można zastosować warianty związane z ćwiczeniem siły głosu.  Dzieci 

wypowiadają tekst rymowanki najpierw głośno, potem cicho. 

Z pingwinkiem bawimy się w pingwinkową grę  

(dzieci klaszczą rytmicznie) 

Małe nóżki tup, tup, tup, dookoła siup, siup, siup 

(tupią i obracają się wokół własnej osi) 

Skrzydełkami – chlap, chlap, chlap, dookoła – ciap, ciap, ciap 

(rytmicznie uderzają zgiętymi w łokciach rękami o bioderka i obracają się wokół własnej osi) 

Dziób za rybką – klap, klap, klap, dookoła tańcząc tak.  

(klaszczą w dłonie i obracają się wokół własnej osi) 

Z pingwinkami bawmy się w pingwinkową grę.  

(klaszczą rytmicznie) 

 

Jaką głoskę słyszysz? – ćwiczenia słuchowe 

 

Rodzic demonstruje wymogę dwóch głosek „s” – składając usta w uśmiech oraz „sz” tworząc 

dzióbek. Następnie rozdaje dzieciom dwie karteczki. Dzieci rysują na jednej z nich uśmiech a 

na drugiej kółeczko (dzióbek). Rodzic wypowiada słowa a dzieci podnoszą w górę 

odpowiednią karteczkę w zależności od tego jaką głoskę słyszą. Przykłady: sanie, mors, sopel, 

pies, lis, szyszka, szalik, sznurek, uszy, szron. 

 

Łamiańce językowe – ćwiczenia artykulacyjne 

 

Rodzic zachęca dzieci, aby powtórzyły zdania: 

- Jeż Jerzy śpi pod liśćmi jak należy. 

- Wróbelek Walerek miał mały werbelek. 

- Stół z powyłamywanymi nogami. 

- Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą. 

- W czasie suszy, szosa sucha. 

- Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 

- Cesarz cesze cesarzową. 

- Stół z powyłamywanymi nogami. 

 

Zagadki 

Rodzic odczytuje tekst i zachęca dzieci, aby dokończyły zagadki w postaci ukrytych zdań. 

 

Zima, zima biała śniegu …….nasypała. 

Ptaszki jej się przyglądały, do karmnika …… przyleciały. 

Zima, zima biała tańczyć z wiatrem…..chciała. 

Mrożny wietrzyk dmucha, Jaś na rączki…chucha. 



Dziś zaprasza Pani zima do zabawy dzieci 

- już na sannę przyszła pora, wszak słoneczko….świeci. 

 

 

Ruszajmy się wszyscy, bez marudzenia, bo ważne dla zdrowia są wszystkie….ćwiczenia. 

Kto chce schludny, czysty być, musi się dokładnie….myć. 

Deszcz, upały, czy chłody – oto zadanie, dobrać do pogody odpowiednie….ubranie. 

Aby ma marne nie poszły Twoje wysiłki, codzienni zjadaj zdrowe….posiłki. 

 

Zabawy w języku angielskim 

Dzieci ilustrują tekst rymowanki poprzez ruch 

 

Just like me: 

Rub your hands (dzieci pocierają dłońmi o siebie) 

Stamp your feet(tupią nogami) 

Shake your body (poruszają ciałem) 

-just like me (pokazują kciukami wskazując na siebie) 

 

It’s  snowy: 

It’s snowy, it’s snowy, it’s snowy today (podnoszą ręce i powoli je opuszczają poruszając 

palcami i naśladując padający snieg) 

We can go outside and play (podskakują I biegną w miejscu udając pojście na dwór) 

It’s snowy, it’s snowy, it’s snowy today (podnoszą ręce i powoli je opuszczają poruszając 

palcami i naśladując padający snieg) 

Let’s make a snowball and throw it away (naśladują lepienie kulek śniegowych I rzucanie 

śnieżkami). 

 

Masażyk 

Pisze pani na maszynie a b c przecinek, (przebieramy palcami obu rąk z lewej strony plecków 

na prawą)  

A b c przecinek: (przebieramy palcami obu rąk z lewej strony plecków na prawą)  

Idą słonie, ("przechodzimy" rozłożonymi dłońmi naprzemiennie z dołu pleców do góry) 

Biegną konie, ("przechodzimy" końcami palców z dołu pleców do góry) 

Idzie pani na szpileczkach, ("przechodzimy" pojedynczymi palcami z dołu pleców do góry) 

Przejechał traktor, (przesuwamy kostkami palców zaciśniętych w pięść z góry pleców na dół) 

Płynie rzeczka, (przesuwamy palcami wężykiem z góry pleców na dół) 

Pada deszczyk, (przebierając wszystkimi palcami stukamy po całych plecach)  

Przeszedł dreszczyk? (dotykamy szyjki po obu stronach). 

 

Zabawa matematyczna 

Dzieci otrzymują 5 guzików niebieskich i 5 czerwonych (moją być wycięte z papieru kółeczka). 

Rodzic czyta polecenie a dzieci układają guziki na bałwanku, którego wcześniej mogą 

samodzielnie wyciąć z białego papieru.  

 



Dzieci ulepiły bałwanka i pomyślały, że można mu przykleić guziki. Adaś przykleił 3 czerwone 

guziki a Gosia 4 niebieskie. Ile wszystkich guzików miał bałwanek? 

 

Na górce stał bałwanek, który miał 10 guzików. Kiedy słońce mocniej przygrzało, bałwanek 

zaczął się topić i kilka guzików odpadło. Zostały 2 niebieskie i 3 czerwone guziki. Ile 

niebieskich i ile czerwonych odpadło? 

 

W przedszkolnym ogrodzie stał bałwanek Jasia bez guzików. Za każdy razem kiedy ktoś do 

niego przychodził, doklejał mu guzik. Najpierw Ola przykleiła dwa niebieskie guziki, potem Ala 

przykleiła 3 czerwone. Zobaczył to Jaś i szybko odkleił guziki. Ile wszystkich guzików musiał 

odkleić? 

 

Zabawa rozwijająca wyobraźnię – Worek prezentów 

 

Rodzic umieszcza w worku wybraną zabawkę, owoc, warzywo, przedmiot itd.  Dziecko 

wkłada rękę do worka i rozpoznaje za pomocą dotyku co znajduje się w worku. Rodzic 

naprowadza w przypadku trudności.  
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