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● Masaż na dobry humor.  

Dziecko wspólnie z Rodzicem wypowiadają rytmicznie tekst rymowanki.  

Żeby było nam wesoło, masujemy nasze czoło.  

Raz, dwa i raz,  dwa, każdy ładne czoło ma.  

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.  

Język w górę raz i dwa. Ładny język każdy ma.  

Powiedz: mama, tata, lala i zaśpiewaj: la la la la.  

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.  

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.  

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz. 

● „Kogo mogę spotkać na wsi” – opowieść ruchowa 

Rodzic czyta opowiadanie, dziecko wykonują ruchy odpowiednio do słuchanej treści: Jest 

ranek. Słońce powoli oświetla podwórko. Pierwszy na podwórku pojawia się kogut. Chodzi 

dumnie, wysoko stawia nogi, rusza głową na boki, nagle głośno pieje: kukuryku! Kury  

z niezadowoleniem kręcą się na grzędach, później jedna za drugą wychodzą z kurnika, 

gdacząc: ko, ko, ko, ko… Na podwórku robi się coraz weselej. Nareszcie z domu wychodzi 

gospodarz, jest bardzo wcześnie, dlatego gospodarz przeciąga się i szeroko otwiera buzię, 

ziewając. Między jego nogami prześlizguje się szara kotka, na pewno pójdzie na pole szukać 

myszki… Pora zadbać o swoje zwierzęta – myśli gospodarz i, mocno stawiając kroki, idzie  

w stronę stajni, bo tam czekają na niego dwa głodne konie. Gospodarz nalewa im wody  

i podaje widłami siano – gdy będzie cieplej, wyprowadzi je na dwór. Zadowolone konie 

wierzgają kopytami i rżą radośnie: iha, haha, iha, haha. Teraz pora wyprowadzić krowy  

z obory. Gospodarz otwiera ciężkie drzwi. Wita się ze swoimi czterema krowami, przywiązuje 

im specjalny sznurek – postronek – i trzymając go, wyprowadza krowy z obory. Krowy idą 

powoli, zatrzymując się co chwilę, mocno machają swoimi ogonami, aby odgonić muchy.  

Są na miejscu – to ogrodzone pastwisko, tutaj krowy cały dzień będą żuły trawę. Gospodarz 

odwiązuje postronek, tutaj krowy są bezpieczne. Czas wrócić do domu – myśli gospodarz. 

Wraca, aby zjeść śniadanie. Tak zaczyna się kolejny dzień w gospodarstwie wiejskim. 

● „Co słychać na podwórku”- rozwiązywanie zagadek  

Uwielbia się kąpać, krótkie nóżki ma,  

na pewno odgadniesz, gdy powiesz – Kwa, kwa….(kaczka)   

Jest szybki i silny, w skromnej stajni mieszka,  

kiedy mu jest smutno, głośno rży i wierzga. (koń)  

Kiedy w oborze do syta się naje,  

w tedy głośno ryczy i mleka nie daje. (krowa) 



● „Gdzie mieszkają krowa, koń, świnia, kura, kogut, kaczka ?” – próba odpowiedzi na 

pytanie na podstawie doświadczeń dzieci.  

Można wykorzystać figurki zwierząt lub zdjęcia. 

 
● „K jak kura,  jak kaczka”- rodzic wyjaśnia dziecku co to jest głoska: Każde słowo, które 

wypowiadamy, składa się z głosek. Słowem jest moje imię (Rodzic mówi swoje imię),  

a głoska to: (R. wymawia głoski, które składają się na jego imię). Następnie wymienia nazwy 

różnych przedmiotów znajdujących się w pokoju – najpierw sam mówi głoskę, na którą się 

dany przedmiot zaczyna, potem prosi o to dziecko.   

Następnie dziecko ( z pomocą Rodzica) dokonuje klasyfikacji  zwierzątek ze względu na 

głoskę, na jaką rozpoczyna się jego nazwa. 

 

 


