
Propozycje aktywności dla 
pracowni VII 
 
1. Dzień dobry zwierzątka – zabawa logopedyczna 
rozwijająca aparat mowy.  
Rodzic prosi, żeby dziecko podczas słuchania 
opowiadania naśladowało ruchami narządów mowy i 
dźwiękami zachowania zwierząt. 
 
Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze 
smacznie spały. Kogut i kury w kurniku na grzędzie 
(dzieci oblizują czubkiem języka górne zęby po 
wewnętrznej stronie), krowa i koń w oborze (wysuwają 
język za górne zęby i cofają go do podniebienia 
miękkiego), a piesek w budzie (ustawiają język w 
przedsionku jamy ustnej i oblizują górne zęby). 
Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika 
(szeroko otwierają buzie i wysuwają język, nie dotykając o zęby), rozejrzał się po podwórku 
(mają szeroko otwarte usta i przesuwają język w kąciki ust), wyskoczył na płot (wysuwają 
język nad górną wargę) i głośno zapiał − kukuryku!! Głośne pianie koguta obudziło kury, 
które zawołały – ko – ko – ko!! Na śniadanie kurki zjadły ziarenka (mlaskanie). Obudził się 
też piesek, zaszczekał – hau hau, hau!! Pobiegał w koło podwórka (otwierają szeroko usta i 
oblizują wargi ruchem okrężnym). Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy (wysuwają 
język do brody). Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał – miau, miau!! Wypił 
mleczko z miseczki (wysuwają język nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki). W 
chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi. Krowa zaryczała – muu, muu!! A koń 
zaparskał, że też już nie śpi (parskają, kląskają). A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się 
obudzisz? (dzieci mówią: dzień dobry). 
 
2. Na wiejskim podwórku – zabawa dydaktyczna (ćwiczenie orientacji w przestrzeni) 
Rodzic jest w zabawie gospodarzem i prowadzi zabawę w następujący sposób: 

- Zapraszam kurę na moją prawą stronę (dziecko zajmuje określoną w poleceniu 
pozycję naśladując ruchem i głosem zwierzątko). 

- Zapraszam konia, aby ustawił się przede mną. 
- Zapraszam krowę, aby stanęła po mojej lewej stronie. 
- Rodzic wymyśla kolejne zwierzęta i ich pozycje. 

 
3. „Tyle kroków” – zabawa słuchowo-ruchowa.  
Rodzic wypowiada nazwy zwierząt: krowa, kot, kura, indyk, koń, owca, a dzieci dzielą je na 
sylaby, a następnie na głoski i wykonują tyle skoków do przodu, ile głosek jest w danym 
słowie. 
 
4. “Odgłosy zwierząt” 
Zachęcam do włączenia filmu prezentującego odgłosy zwierząt. Dzieci nie patrząc w ekran 
odgadują jakie zwierze wydaje te odgłosy. 



https://www.youtube.com/watch?v=CZD1yvGTec4 
 
5. “Ł jak łapa” 

- Rodzic prezentuje dziecku literkę ł Ł (zwracając uwagę na kierunek pisania i miejsce 
w liniaturze) 

- Rodzic prosi dziecko o wymienienie wyrazów rozpoczynających się od głoski ł 
- Dziecko rysuje w powietrzu palcem literę ł Ł 
- Dziecko rozsypuje na talerzu kaszę manną/mąkę i pisze na niej literę ł Ł 

 
6. Karty pracy z literą ł Ł 
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