
 

 



Witam was kochane dzieci. W tym tygodniu poznacie różnorodny i 

barwny świat owadów. Zapraszam was do zabawy! 

 

Temat: Świat owadów 

Termin realizacji: 8.06-12.06.2020 

 

Wysłuchanie wiersza Zbigniewa Baryły „Wiosenna łąka” 

CELE: 

 Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych  

 Stwarzanie okazji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia 

 Bogacenie słownika czynnego 

 

 

Wiosenna łąka w promieniach słońca 

cała zielona jest i kwitnąca. 

Pszczoły, motyle nad nią fruwają, 

a w trawie świerszcze koncerty grają. 

Rosną na łące białe stokrotki, 

wierzby nad rzeką pokryły kotki. 

Żaby rechoczą, śpiewają ptaki, 

do gniazd dla piskląt znoszą robaki. 

Żółte kaczeńce na łące kwitną, 

niebo ma barwę jasnobłękitną. 

Wśród kwiatów pszczoły pilnie pracują, 

zbierają nektar, miód produkują. 

Słoneczko grzeje, stopniały śniegi, 

na noskach dzieci są pierwsze piegi. 

Cieszą się dzieci i ziemia cała, 

że wiosna do nas już zawitała. 

Rozmowa na temat wiersza. Pytania pomocnicze: 

 Co to jest łąka? 



 Kto fruwa nad łąką? 

 Co rośnie na łące? 

 Co robią pszczoły? 

 Kto do nas zawitał? 

 Jakie kolory ma łąka? 

 

Rozwiązanie zagadki:  

Zielony dywan, a na nim kwiatów tyle, 

Piją z nich nektar pszczoły, osy i motyle. (łąka) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Policz zwierzęta znajdujące się na łące i narysuj tyle kresek ile jest zwierząt. 

 

 

 

 
 

 

 



Wysłuchaj piosenki „Wiosenna łąka”  

https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw 

 

Zajęcia plastyczne „Łąka” 

CELE: 

 Rozwijanie sprawności manualnych 

 Zapoznanie z nową techniką plastyczną „stemplowanie” 

 Rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności 

 

Potrzebne będą: 

 Niebieska kartka z bloku technicznego 

 Biała kartka do zgniecenia 

 Farby 

 

Sposób wykonania pracy: 

Połóż przed sobą niebieską kartkę. Zgnieć w rękach kartkę białą tworząc kulkę. 

Maczając ją w zielonej farbie i odbijając stemple na niebieskiej kartce, stwórz 

piękną łąkę. Możesz ją ozdobić kolorowymi kwiatami stworzonymi według 

własnego pomysłu (możesz je pomalować lub wyciąć). Może masz inny 

pomysł? Wszystkie pomysły mile widziane!  

 

Poniżej znajdują się inne przykładowe sposoby wykonania pracy: 

https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc 

https://www.youtube.com/watch?v=SNzyiETq45Y 

https://www.youtube.com/watch?v=q_gx6c-UNz0 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw
https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc
https://www.youtube.com/watch?v=SNzyiETq45Y
https://www.youtube.com/watch?v=q_gx6c-UNz0


Zabawa ortofoniczna „Na łące” 

CELE: 

 Doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych 

 Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej 

 Rozwijanie słuchu fonemowego 

 

Dziecko naśladuje odgłosy owadów, ptaków itp. (np. kle kle, rech, rech, bzzy, 

bzzy, cyk, cyk, ćwir, ćwir, zyg, zyg…) 

Obejrzyj film pt. „Odgłosy łąki” 

https://www.youtube.com/watch?v=7WsV_AWt9AQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7WsV_AWt9AQ


Pokoloruj kolorowankę.  

 

 

 



Rozwiązywanie zagadek „Owady na łące” 

CELE: 

 Rozwijanie logicznego myślenia 

 Rozwijanie koncentracji uwagi 

 Rozwijanie pamięci 

 Zachęcanie do swobodnej wypowiedzi 

 Poszerzanie wiadomości przyrodniczych 

 

Dziecko odgaduje zagadki i wskazuje obrazki, które są ich rozwiązaniem. 

Ma barwne skrzydła 

fruwa nad łąką 

I bardzo lubi, 

Gdy świeci słonko (motyl) 

 

Są czerwone i latają, 

Na skrzydełkach czarne kropki mają. (biedronki) 

 

Na łące dzieci je zobaczą, 

I choć nie mają sprężyn na nogach, 

to wysoko skaczą. ( konik polny) 

 

Zjada dużo liści, zwija się w kokonie, 

Zmienia się w motyla, nie ma śladu po niej. (gąsienica) 

 

Osiem nóżek sprawnych ma 

Lepką sieć szybciutko tka. (pająk) 

 

Z kwiatka na kwiatek przelatuje, 

w ulu słodki miód produkuje. (pszczółki) 

 

Chociaż są malutkie, bardzo pracowite 

Spotkasz je na łące, bo są ich tysiące. (mrówki) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Obejrzyj film „Zagadki o owadach” 

https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg


Zabawa ruchowa „Kto mieszka na łące” 

CELE: 

 Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 Wyrabianie umiejętności łączenia ruchu z muzyką 

 Naśladowanie ruchu owadów 

 

Dziecko porusza się po pokoju w następujący sposób:  

 Maszerujące mrówki – marsz zgodnie z dowolnym rytmem muzyki 

 Fruwające motyle – dziecko stoi w miejscu, porusza wyciągniętymi na 

boki rękoma 

 Bzyczące pszczoły – dziecko biega po pokoju i porusza szybko rękami 

Sygnałem do zabawy jest klaśnięcie rodzica w dłonie.  

 

Zajęcia przyrodnicze „Skąd biorą się motyle?” 

CELE: 

 Poznanie cyklu rozwojowego motyla 

 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego 

 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat 

 

Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner „Motyl” 

Motyl usiadł mi na głowie. 

Może bajkę mi opowie? 

No i proszę! Odpowiedział! 

Chociaż bardzo krótko siedział. 

 

Za górami za lasami 

stoi zamek ze skrzydłami. 

Ma tęczowe okiennice – 

w zamku siedzą gąsienice. 

Na kanapach i na tronach – 

każda pięknie wystrojona. 

 

Wśród gąsienic krąży plotka, 



że je coś dziwnego spotka. 

Coś się stanie, coś wydarzy 

wśród zamkowych korytarzy. 

 

Wtem ktoś wrzasnął: - Czary – mary! 

Zaraz zmienię was w poczwary! 

Łapcie koce i piżamy, 

raz, dwa, trzy i zasypiamy! 

 

I już w zamku zakamarkach 

przy poczwarce śpi poczwarka. 

Ta pod kocem, ta w śpiworze, 

każda w bardzo złym humorze. 

 

Przeszła jesień na paluszkach… 

Przeszła zima w białych puszkach… 

Wiosna biega wokół zamku. 

O! Jak szarpie złotą klamką! 

 

Nagle wiatr uderzył w bramy! 

Pękły zamku złote ściany 

i motyle wyfrunęły! 

Czy już wiecie, skąd się wzięły? 

Każdy motyl skrzydła suszy, 

jak wysuszy, w świat wyruszy. 

I opowie bajkę o tym, 

co się działo w zamku złotym! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cykl rozwojowy motyla 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg 

Rozmowa na temat wiersza. Przykładowe pytania: 

 Kto opowiadał bajkę? 

 Co się stało z gąsienicą? 

 Skąd wzięły się motyle? 

 

Posłuchaj kilku ciekawostek dotyczących motyli: 

https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg


Świat motyli jest niezwykły. Dziś odkryjemy kilka tajemnic tych pięknych 

owadów. Niektóre motyle fruwają tylko nocą. Takie motyle to ćmy. Latanie w 

ciemnościach nie jest łatwe, dlatego ćmy korzystają ze światła księżyca i gwiazd, 

by odnaleźć drogę. Często też lecą do światła w żarówce i gromadzą się wokół 

lamp. Motyle są drugą pod względem liczebności grupą owadów (pierwszą są 

chrząszcze). Na świecie występuje około 150 tysięcy motyli. W Polsce ponad 3 

tysiące. Motyle, inaczej łuskoskrzydłe, to uskrzydlone owady. Zbudowane są z 

głowy (na której znajdują się oczy, czułki, aparat gębowy), tułowia i odwłoka. 

Na tułowiu znajdują się 3 pary odnóży. Motyle żyją od kilku godzin do kilku 

miesięcy.  

 



Zabawa „Dokończ zdanie” 

”Gdybym był/a motylem, to…” 

Dziecko kończy zdanie według własnego pomysłu. 

 

Zajęcia umuzykalniające „Taniec motyli” 

CELE: 

 Rozwijanie ekspresji ruchowej 

 Rozwijanie wyobraźni  

 Rozwijanie pomysłowości 

Dziecko przy pomocy kolorowych wstążek naśladuje taniec motyli w rytm 

muzyki klasycznej. Możesz również wymyślić inną zabawę ze wstążkami do 

dowolnego akompaniamentu. 

Muzyka do tańca poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=dGD96VwSOe4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dGD96VwSOe4


 

 



 

 



Praca plastyczna „Kolorowe motyle” 

CELE: 

 Kształtowanie wrażliwości estetycznej 

 Wdrażanie do opanowania pojęcia symetrii 

 rozwijanie umiejętności malowania farbami 

 

Dziecko otrzymuje kartkę z bloku rysunkowego, którą składa na połowę. Po 

rozłożeniu na połowie maluje farbami połowę motyla, po czym składa kartkę na 

pół, dociskając dwie połowy kartek do siebie. Po rozłożeniu powstanie motyl. 

Pytamy dziecko co zauważyło po rozłożeniu kartki (dwie połówki motyla są 

identyczne). To zajęcie jest wprowadzeniem do pojęcia symetrii.  

 

Poniżej znajdują się inne przykłady wykonania pracy: 

 



 

 

 



Zajęcia techniczne „Motylek” 

CELE: 

 rozwijanie kreatywnej postawy 

 rozbudzanie ciekawości poznawczej 

 rozwijanie ekspresji plastycznej 

 

Zadaniem dziecka jest stworzenie dużego motyla na dużym arkuszu papieru. 

Może do tego wykorzystać materiały takie jak: papier kolorowy, bibuła, skrawki 

materiału, włóczka, farby, cekiny itp. Twoja praca na pewno będzie piękna. 

Powodzenia!  

 

Nauka wiersza na pamięć A. Przemyskiej „Motylek” 

CELE: 

 kształtowanie pamięci 

 doskonalenie umiejętności uważnego słuchania 

 ukazywanie ruchem treści wiersza 

 

Motylek lekki fruwa nad łąką, 

 w dole są kwiaty, w górze jest słonko.  

Fii, fii, fruu, fruu! – wesoło, wesoło mu 

. Motylek lekki fruwa nad światem, 

 myśli, że słońce, jest dużym kwiatem.. 

 Fii, fii, fruu, fruu! – wesoło, wesoło mu.  

Motylek lekki w trawie się błąka,  

myśli, że kwiaty, to małe słonka. 

 Fii, fii, fruu, fruu! – wesoło, wesoło mu. 

 

Pytania do wiersza: 

 Gdzie fruwał motylek? 

 O czym myślał patrząc na kwiaty? 

 Dlaczego myślał, że słonko to duży kwiat? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj motyla. 

 

 

 

 

Obejrzyj film i wysłuchaj wierszyka: 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw


Przyjrzyj się obrazkom i wskaż motyla, który najbardziej ci się podoba.  

 

 

 

 



Rozwiązanie zagadki „Biedronka” 

CELE: 

 Kształtowanie umiejętności sluchania ze zrozumieniem 

 Usprawnianie umiejętności liczenia w zakresie 10 

 Rozwijanie logicznego myślenia 

 Utrwalenie kolorów 

 

Na czerwonym pancerzyku, 

Czarnych kropek ma bez liku.  

Po łące się błąka, bo to jest… (biedronka) 

 

Wysłuchanie opowiadania „Biedronka” 

 

Za górami za lasami, mieszkała biedronka Zosia. Zosia była bardzo piękną 

biedronką, miała bowiem sześć kropek w różnych kolorach: żółtym, czarnym i 

niebieskim. Biedronka fruwała tu i tam, zwiedzała lasy, góry i łąki. Bardzo 

lubiła kwiaty, które chciała zebrać na łące do swojego wazonu. Niestety Zosia 

była bardzo roztargnioną biedronką, cały czas się spieszyła i w locie wszystko 

gubiła. Nazbierała na łące białych rumianków, ale tak się spieszyła, że jedną 

żółtą kropkę zgubiła. Potem poleciała na łąkę, by zebrać maków troszeczkę. Tak 

się spieszyła, że dwie czarne kropki zgubiła. Poleciała dalej, bo zobaczyła łąkę 

pełną niebieskich chabrów. Tak się spieszyła, że tym razem trzy niebieskie 

kropki zgubiła. Zmęczona wchodzi do domu, szczęśliwa, że kwiatków nazbierała, 

patrzy, patrzy, nie wierzy, stoi przed lustrem. Ojej! Nie mam już żadnej kropki 

na sobie! 

 

Omówienie opowiadania. Przykładowe pytania: 

 Ile kropki miała biedronka Zosia? 

 W jakim kolorze były kropki? 

 Jakie kwiaty zebrała do koszyka? 

 Co jej się przytrafiło? 

 Ile kropek zgubiła? 

 

 

 

 



 

 



Pokoloruj obrazek. 

 

 

 

 

 

Wysłuchaj piosenki o biedronce: 

https://www.youtube.com/watch?v=vTyC8xJa9rs 

https://www.youtube.com/watch?v=vTyC8xJa9rs


Biedronki to owady. W Polsce spotykamy biedronki dwukropki i siedmiokropki.  

 

 



 

 

 



Zajęcia plastyczne „Biedronka z plasteliny” 

CELE: 

 Rozwijanie sprawności manualnej 

 Rozwijanie kreatywności 

 Rozwijanie wyobraźni twórczej 

 

Zadaniem dziecka jest ulepienie z plasteliny biedronki. Pomoże wam film 

„Biedronka”: 

https://www.youtube.com/watch?v=qz87d_ydSqA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qz87d_ydSqA


Poniżej znajdują się inne przykłady wykonania biedronki.

 

 



Zabawa ruchowa „Biedronki na łące” 

CELE: 

 Rozwijanie sprawności ruchowej 

 Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 Rozwijanie wyobraźni 

 

Rodzic recytuje słowa rymowanki „Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi 

kawałek chleba…”. Dziecko (biedronka) rozkłada skrzydełka (ręce na boki) i 

fruwa po łące. Na hasło „pająk idzie” dziecko zastyga w bezruchu. Rymowankę 

można też mówić sylabami z klaskaniem, tupanie, z wykorzystaniem 

instrumentów domowych np. pokrywek do garnków. 

 

Przyjrzyj się biedronkom, policz ich kropki i zaznacz odpowiednią liczbę. 

 

 

 



Dorysuj drugą połowę biedronki i pokoloruj. 

 

 

 



Dopasuj brakujące elementy. 

 

 

 

 

 

 



Zabawa logopedyczna „Owady” 

CELE: 

 Rozwijanie aparatu mowy 

 Ćwiczenie pamięci 

 Rozwijanie inwencji twórczej 

 

Bzyk, bzyk, bzyk pszczółki małe, 

Bzyk, bzyk, bzyk miód zbierały 

Bzyk, bzyk, bzyk do dzbanuszka 

Bzyk, bzyk, bzyk z kwiatuszka. 

 

Zadaniem dziecka jest powtarzanie za rodzicem tekstu wierszyka. Po kilku 

powtórzeniach dziecko może samodzielnie powtórzyć wiersz. Bardzo proszę o 

prawidłowe wypowiadanie zwrotów. 

 

Zajęcia matematyczne „10 kwiatów na łące” 

CELE: 

 Poznanie obrazu graficznego liczby 10  

 Kształtowanie pojęcia liczby 10 

 Poznanie pojęcia liczba dwucyfrowa 

 Doskonalenie umiejętności liczenia 

 

Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic rozkłada przed nim dwie zielone kartki 

papieru A4. Na każdej kartce układa kwiaty (lub owady) w różnych 

kombinacjach. Rodzic prosi dziecko aby wymyśliło historię do dwóch zbiorów 

np. osiem i dwa – Kasia poszła na łąkę. Znalazła tam osiem kwiatków 

czerwonych (maki) i dwa białe (rumianki). Ile kwiatków razem znalazła Kasia?; 

pięć i pięć – Jaś podczas spaceru zobaczył pięć motyli i pięć pszczół. Ile to 

razem owadów? 

 

            

   



  
 

        

 
 

         
 

„Spacer po 10” – Rodzic  rozkłada na dywanie dwie wstążki obok siebie. Jedną 

na kształt cyfry 1 a drugą na kształt cyfry 0. Zadaniem dziecka jest przejście po 

wstążkach stopa za stopą. 

 

„Klockowe 10” – Zadaniem dziecka jest ułożenie cyfry 10 z klocków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Wyklejenie szablonu liczby 10 kawałkami bibuły.  

 Rysowanie liczby palcem na kartce lub stole oraz w powietrzu.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Narysuj po śladzie cyfrę 10 i pokoloruj. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenia gimnastyczne  

CELE: 

 Rozwijanie sprawności ruchowej 

 Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 Rozwijanie motoryki małej i dużej 

 

Zabawa orientacyjno- porządkowa „Owady na łące” 

Dziecko porusza się w różnych kierunkach na palcach, naśladując ciche 

brzęczenie. Na klaśnięcie jeden raz przykuca – owad odpoczywa na kwiatkach. 

Na klaśnięcie dwa razy dziecko ponownie porusza się po pokoju.  

 

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Bukiet kwiatów” 

Dziecko spaceruje po „łące”. Co pewien czas schyla się i zrywa kwiatek. Na 

hasło „Bukiet kwiatów” zatrzymuje się i podnosi raz lewą, raz prawą rękę do 

góry prezentując swój bukiet.  

 

Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Bocian chodzi po wysokiej trawie” 

Dziecko chodzi po pokoju wysoko unosząc kolana. Po wykonaniu kilku kroków 

do przodu zatrzymuje się i staje na jednej nodze. Drugą ma opartą o kolano 

nogi, na której stoi. Porusza przed sobą rękoma naśladując klekotanie bociana 

np. „kle, kle, kle żabki mi się chce”. 

 

Zabawa ruchowa z elementami skoków „Ostrożne żabki” 

Dziecko porusza się skacząc w przysiadzie. Na hasło „Nie ma bociana” skacze, 

na hasło „bocian jest” staje w bezruchu. 

 

Zabawa bieżna „Próbujemy złapać motyla” 

Dziecko biega swobodnie, na hasło „hop!” wyskakuje w górę z klaśnięciem nad 

głową. Dziecko maszeruje we wspięciu na palcach – wysoko, a potem w 

przysiadzie – nisko.  

 

Link do ćwiczeń  „Jogowa opowieść ruchowa” 

https://www.youtube.com/watch?v=W1X3jhtCWfM 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W1X3jhtCWfM


Zabawa plastyczna „Opuszkowe owady” 

CELE: 

 Rozwijanie inwencji twórczej 

 Rozwijanie wyobraźni 

 Rozwijanie percepcji wzrokowej 

 

Dziecko odbija swoje palce zamoczone w farbie na kartce papieru. Następnie 

dorysowuje nóżki i skrzydełka tworząc owady według własnego pomysłu.  

 

 
 

 



 
 

 

 



Zabawa dydaktyczna „Bal owadów” 

CELE: 

 Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu 

 Rozwijanie orientacji przestrzennej 

 Wykonywanie zadań według instrukcji 

 Rozwijanie sprawności ruchowej 

 

Do tej zabawy potrzebne będą szablony motyli i biedronek (materiały poniżej).  

 

Opowiadanie „Na łące” 

Dziecko słuchając opowiadania układa odpowiednią liczbę wyciętych owadów.  

 

Owady urządziły bal na łące. Zaprosiły trzy biedronki i pięć motyli. Powiedz ile 

owadów przyszło na bal. 

 

Rodzic bawiąc się z dzieckiem podaje dowolną liczbę owadów (biedronek i 

motyli). Zadaniem dziecka jest policzenie owadów. 

 



 
 



 
 

 

Zabawa słowna „Co to za owad” 

CELE: 

 Wzbogacenie wiedzy na temat owadów 

 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem 

 Wzbogacenie słownictwa  

 Ćwiczenie słuchu fonemowego 

 

 

Zadaniem dziecka jest wybranie dowolnego owada i opisanie jego cech 

charakterystycznych. 

 



 



 



 

 
 

 
 

 

 

 



Spróbuj wymienić nazwy owadów przedstawionych na filmie. 

https://www.youtube.com/watch?v=yKmeG_wx498 

 

 

Zabawa „Świat owadów” 

 

Rodzic rozkłada przed dzieckiem wycięte kartoniki z literami M, W, O, P, K. 

Dziecko losuje kartonik i podaje nazwę owada, który rozpoczyna się daną literą 

(głoską) np. M – mucha, mrówka, motyl. 

 

M W O P K 
 

Zabawa „Znamy litery” 

Rodzic rozkłada na stoliku wycięte kartoniki z literami. Zadaniem dziecka jest 

ułożenie z nich wyrazów np. lato, Tola, Ola. 

 

L L L 
 

A A A 
 

T T 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yKmeG_wx498


O O O 
 

 

 

 
Pokoloruj trzeciego motyla na niebiesko, piątego na czerwona a dziesiątego na żółto. 

 

 

 



 
 

 

 



Znajdź różnice na obrazkach. 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie 

usprawniania funkcji poznawczych 

grupa IIIB 

CELE: 

 Rozwijanie orientacji przestrzennej 

 Operowanie pojęciami matematycznymi 

 Utrwalenie pojęć lewa, prawa w praktyce 

 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami 

 

Zabawa „Z misiem” 

Zadaniem dziecka jest operowanie zabawką zgodnie z poleceniem rodzica. 

Np. „Połóż misia pod krzesłem”, „Połóż misia na krześle”, „Połóż misia 

przed krzesłem”, „Połóż misia obok krzesła”, „Połóż misia z lewej strony 

krzesła”, „Połóż misia z prawej strony krzesła”.  

 

Zabawa ruchowa „Słuchaj i rób” 

Dziecko wykonuje polecenia rodzica np. „Stań przede mną”, „Stań obok 

mnie”, „Stań za mną”, „Klaśnij nad głową”, „Przetocz piłkę pod stołem” 

itd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Powiedz gdzie znajduje piłka. 

 



Zabawa w rysowanie  

CELE: 

 Kształtowanie umiejętności rysowania ze słuchu 

 Kształtowanie orientacji na kartce papieru 

 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

 

Rodzic mówi dziecku co ma narysować np. „Narysuj piłkę w lewym 

dolnym rogu kartki”, „Narysuj słońce w prawym górnym rogu kartki”, 

„Narysuj kotka w lewym dolnym rogu kartki”, „Narysuj kwiatki w 

prawym dolnym rogu kartki”, „Na środku narysuj domek”. 

 

Ćwiczenia ortofoniczne „Odgłosy łąki” 

CELE: 

 Rozwijanie percepcji słuchowej 

 Kształtowanie prawidłowej wymowy 

 Rozwijanie aparatu artykulacyjnego 

 

- Bzz, bzz, bzz – pszczoły się pobudziły 

- Żżż, żżż, żżż – chrabąszcza wystraszyły 

- Bzz, bzz, bzz – odezwała się mucha 

I komara w ucho stuka. 

- Sss, sss, sss – nadleciały inne komary 

- Psst, psst, psst – pasikonika ujrzały 

- Rech, rech, rech – woła żaba do żaby, 

Skąd się wzięły te owady? 

Wszystkie przyleciały, bo łąkę ujrzały. 

Oprócz owadów na łące, słychać bociany klekoczące: „kle, kle,kle”. 

Uciekajmy szybko w trawę, bo nas bocian zje – kum, kum, kum.  

 

Taniec do piosenki „Bzycząca zabawa” 

https://www.youtube.com/watch?v=zUgzWqgYPeE 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zUgzWqgYPeE


Pomoc psychologiczna w zakresie usprawniania funkcji 

sensomotorycznych 

Grupa IIIB 

CELE: 

 Rozwijanie małej i dużej motoryki 

 Odczuwanie własnego ciała 

 Wiara we własne siły 

 Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 Stymulacja układu przedsionkowego 

 

Przykłady aktywności dotykowej: 

 Masaż strumieniem wody (różny rodzaj strumienia i jego siły), 

hydromasaż 

 Używanie w kąpieli różnorodnych myjek 

 Masaż twarzy, głaskanie, rozcieranie kolejno policzków, skroni, 

brody, okolic ust 

 

Przykłady aktywności stymulującej układ przedsionkowy: 

 Jazda na hulajnodze 

 Przysiady 

 Skoki, zeskoki, podskoki w miejscu, skakanie na dmuchanym 

materacu, łóżku, trampolinie, 

 Chodzenie po niestabilnym podłożu 

 

Przykłady aktywności proprioceptywnych (czucie głębokie): 

 Przepychanie ściany  

 Czołganie się 

 Zagniatanie ciasta 

 Rozciąganie gumowej taśmy 

 

Zabawa w rytmy 

CELE: 

 Usprawnianie percepcji słuchowej 

 Rozwijanie poczucia rytmu 

 Kształtowanie analizy i syntezy słuchowej 



Rodzic może wspólnie z dzieckiem wykonać grzechotkę np. z pudełka 

po jogurcie, małych butelek plastikowych itp. Do pudełka należy 

wsypać np. kaszę manną, groch, fasolę itp. ozdobić je według własnego 

pomysłu i pobawić się np.: 

- wystukiwanie rytmów 

- wspólne muzykowanie do dowolnej melodii 

- dzielenie proste wyrazy na sylaby 

 

Zabawa „Grające szklanki” 

CELE: 

 Rozwijanie percepcji słuchowej 

 Rozwijanie spostrzegawczości 

 Usprawnianie koncentracji na bodźce słuchowe 

 

Na stole rodzic układa kilka pustych i kilka napełnionych do połowy wodą 

szklanek. Rodzic wystukuje dowolną melodię za pomocą plastikowej 

pałeczki. Stukając w ściany pustych i napełnionych wodą szklanek. 

Zadaniem dziecka jest próba wystukania melodii według własnego 

pomysłu na szklankach.  

 

Zabawa dydaktyczna „Słuchaj i powtórz” 

Zadaniem dziecka jest powtórzenie dowolnego układu wystukanego przez 

rodzica. 

 

 


