
 

Potrzebne materiały: 

rękawiczki lateksowe 9 szt., długie paski bibuły, taśma malarska, słomka, plastikowy 

kubeczek, fasola, sól, kamyki, nakrętki 20 szt.( po 4 do rękawiczek i 12 do samogłosek), 3 

miski, kolorowe piłeczki. 

 

Drodzy Rodzice: 

Wszystkie zabawy można przeprowadzić na dworze, będzie do dodatkową atrakcją, a i nam 

będzie łatwiej zorganizować warsztat pracy . 

 

I. Zabawy ogólnorozwojowe: 

1) Przenoszenie piłek z miski do miski, stopami. Dziecko siada na ławeczce, a na 

ziemi ustawiamy 3 miski, do jednej wsypujemy kolorowe piłeczki. Zadaniem 

dziecka jest przekładanie stopami piłek z 1 miski do 2 i do następnej. 

2) Nić pajęcza – rozwieszamy paski bibuły (przyklejając taśmą malarską), tworząc 

z nich tor przeszkód, niczym pajęcza sieć. Zadaniem dziecka jest skradać się wśród 

nitek, tak by ich nie dotknąć, nie zerwać. 

Zdj. https://www.facebook.com/zielonazyrafawola/ 

II. Ćwiczenia z rękawiczkami lateksowymi: 

1) Pomysł mamy Karinki – ćw. oddechowe. W plastikowym kubeczku robimy niewielką 

dziurkę, by móc przełożyć przez nią słomkę. Na otwór  kubka nakładamy rękawiczkę. 

Prosimy, by dziecko dmuchało przez słomkę i obserwowało co się wydarzy. 

Dmuchamy tak mocno, by rękawiczka zsunęła się z kubeczka. 

2) Ćw. słuchowe - Do lateksowych rękawiczek wsypujemy różne przedmioty- 

(wypełniamy 2 rękawiczki takim samym wkładem), które odbijając się od siebie, będą 

wydawały zróżnicowane dźwięki – nasiona fasoli, sól, nakrętki, kamyki. Następnie 
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rękawiczki nadmuchujemy i zawiązujemy. Jeśli rękawiczka jest np. czarna, nie 

przeźroczysta nie musimy zawiązywać dziecku oczu. Prosimy, by dziecko potrząsało 

kolejno podawanymi rękawiczkami i próbowało odgadywać, co jest ukryte w środku. 

Szuka rękawiczki z tym samym dźwiękiem. 

III. Ćwiczenia z samogłoskami (utrwalenie - dzieci znają samogłoski). 

1) Prezentujemy dziecku układ warg przy wymowie samogłosek (materiał poglądowy 

w załączniku)https://www.facebook.com/centrumparasolka/photos/a. i wybrzmiewamy 

je głośno, zapisując na nakrętkach A, O, E, U, I, Y. (po 2 razy=12 nakrętek). 

2) Ćw. wzrokowe - Rysujemy koło a w nim 12 kółeczek średnicy nakrętki od napoju. 

W kółeczkach wpisujemy wielkie drukowane samogłoski - 2 razy każdą samogłoskę. 

Prosimy, by dziecko nakładało podpisane nakrętki na właściwą samogłoskę na kartce 

i głośno wybrzmiewało. 

 Rys. poglądowy – u nas tylko samogłoski. 

Zdj.https://www.facebook.com/happykidskartypracy/posts/526267934976747 

3) Zabawa „Poszukiwacz liter”. Dziecko zamyka oczy i liczy w dostępnym mu zakresie. 

W tym czasie rodzic rozkłada na podwórku 12 nakrętek z zapisanymi samogłoskami. 

Gdy skończy prosi, by dziecko przeszło się po podwórzu i odszukało skarby – 

samogłoski zapisane na nakrętkach. Gdy dziecko przynosi znalezioną nakrętkę musi 

wybrzmieć samogłoskę. Do zabawy można wykorzystać  koło z poprzedniego ćw. 

wówczas dziecko będzie wzrokowo zorientowane, na jakim etapie pracy się znajduje. 

 

MIŁEJ ZABAWY!!! 
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