
             „Na majowej łące…………….”  

  Był piękny, gorący dzień (mówimy „uf, uf...”). Na łące wszędzie słychać było owady. 

Pracowite pszczółki („bzz...”) siadały na kwiatkach, aby zbierać pyszny nektar (mlaskamy). 

Gdy zebrały pyłek z kwiatków, zapracowane leciały dalej („bzz...”). Z oddali słychać było 

stukot dzięcioła (wypowiadamy „stuk, stuk...”). A w trawie kumkały żabki („kum, kum 

kum...”). Wysoko nad ziemią latały natomiast motylki, delikatnie trzepocząc kolorowymi 

skrzydłami (rozkładamy ręce, wdychamy powietrze nosem, wydychamy ustami). Na ziemi 

pracowite mrówki przenosiły listki („tup, tup, tup...”). Nagle słoneczko przykryło się 

chmurkami, zaczął wiać silny wiatr (mówimy „szu, szu, szu...”). Po chwili padał deszcz 

(dotykamy różnych miejsc na podniebieniu), później rozpoczęła się wielka burza 

(wypowiadamy głośno „bum, bumm...”). Na koniec pojawiła się piękna, kolorowa tęcza 

(dotykamy czubkiem języka kącików ust).  

 

 

Unieś czubek języka na wałek dziąsłowy, policz do 5 i opuść.  

Unieś boki języka do górnych zębów.    

Skacz u góry czubkiem języka z ząbka, na ząbek    

 

Narysuj czubkiem języka na podniebieniu -  kropelki deszczu.  

 

Zrób czubkiem języka 10 dużych skoków z dolnych  zębów, na górne.    



Narysuj czubkiem języka na podniebieniu - koło i  promyki słońca.  

Pokaż jak wąchasz tulipany: wdech nosem, wydech ustami.    

Zaśpiewaj: la, lo, le, lu, ly na ulubioną melodię.    

 

Prześlij całuski: raz głośne, raz ciche swojej rodzinie.    

 

 

Połóż czubek języka na wałek dziąsłowy 

- otwieraj i zamykaj zęby nie odklejając języka.    

 

Przeciskaj język pomiędzy zbliżonymi do siebie zębami.    

Kląskaj językiem.    

 



 

Ćwiczenia oddechowe 

 

1. Robienie baniek mydlanych. 

2. „Wąchamy zapachy” zabawy typu np. „Owoce i warzywa”– powolny wdech nosem, 

powolny wydech ustami (powtarzamy kilka razy). 

3. Zdmuchiwanie listków, dmuchawców podczas zabaw w parku, na łące. 

4. Zdmuchiwanie piórek, lekkich piłeczek, zabawek wykonanych z papieru; inna wersja 

tej zabawy to dmuchanie przez słomkę. 

5. Dmuchanie na: wiatraczek, na świeczkę. 

6. „Dmuchane obrazki” – dmuchanie przez słomkę na rozcieńczoną farbę i tworzenie 

kolorowych obrazków. 

7. „Motylki” – dmuchanie na motylki wykonane z papieru, dzieci pomagają motylkom 

latać. 

8. Zdmuchiwanie domków wykonanych z kart. 

9. „Baloniki” – „nadmuchujemy” policzki, nabieramy do buzi dużo powietrza, 

zgromadzone powietrze w buzi przesuwamy z jednego policzka do drugiego, 

wypuszczamy powietrze szybko lub powoli wymawiając „pssssss”. 

 

 

Zagadki 

  

Dźwigam dom na grzbiecie, mam malutkie rogi 

Chodzę bardzo wolno, czasem w poprzek drogi. (ślimak) 

 

Mam skrzydełka delikatne tak jak płatki kwiatów. 

Lekko się unoszę nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko. (motyl) 

 

Skacząc po łące szybko uciekam, gdy dziób bociana ujrzę z daleka. (żaba) 

 

Ledwie błyśnie słońce złote, słychać brzęk wesoły. 

To dla dzieci robią miodek, pracowite .................. ( pszczoły) 

 

Błyszczą jej kropki w promieniach słonka, lata nad łąką, a zwie się……..(biedronka) 

 

 



 

Zagadki z głoską „sz” 

 

 

▪ Kraciasta plansza, tam jak na dłoni, 

            Jest król, królowa i para koni. (szachy)  

 

▪ To taki przedmiot – Czy wiecie dzieci? – 

            Na który Kasia zamiecie śmieci. (szufelka)  

 

▪ Długi, wełniany, na szyję zakładany. (szalik) 

 

▪ Żeby było wygodnie, przypnij sobie nimi spodnie! (szelki)  

 

▪ Smaczna to odmiana mięsa. W sklepie kroi ją maszynka. 

           Zjadamy ją na śniadanie. Lubicie ją? To jest ...................(szynka)  

 

▪ Takie drzwi, jak do mieszkania, lecz mieszkają w niej ubrania. (szafa) 

 

▪ Worek mąki, paczkę książek – każdy bagaż szybko zwiążę. (sznurek) 

 

▪ W jakim budynku, kto mi odpowie – są uczennice i uczniowie? (szkoła)  

 

▪ Czerwona kredka po ustach skacze. Gdy Cię mama pocałuje, zostawi znaczek. 

(szminka)  

 

▪ Wietrzyk mną kolebie, a gdy spadnę z drzewa, dookoła sosny nasionka rozsiewam. 

(szyszka) 

 

▪ Dopóki w stole siedzi ukryta, czy w niej porządek – rzadko kto pyta. Gdy ją wysuniesz, 

choć do połowy widać bałagan, czy ład wzorowy. (szuflada) 

 



 

 



Połącz zwierzę z cieniem - należy rozciąć, aby powstały prostokąty. 

 

 



Narysuj drogę- wg wzoru szlaczków. 

 

 

 

 



Ułóż puzzle na cieniu 

 

 


