
I ZABAWA SŁUCHOWA

„Odgłosy  na  farmie”  -  rozpoznawanie  i  dopasowywanie  odgłosu  do  obrazka,  ćw.  słuchu
fonemowego, analizy i syntezy słuchowej.

I Drogi Rodzicu, popatrzcie na grafikę przedstawiającą zwierzęta gospodarskie. Omówcie ją wspólnie z
dzieckiem.  W kolejnym etapie  rodzic  naśladuje  odgłos,  któregoś  ze  zwierząt.  Zadaniem dziecka  jest
rozpoznanie odgłosu, odnalezienie i wskazanie odpowiedniego zwierzątka oraz nazwanie go. W kolejnym
etapie  zamieniamy się  rolami.  Dziecko naśladuje  odgłos,  a  rodzic  rozpoznaje  i  wskazuje  odpowiedni
obrazek.

II Wersja trudniejsza. Prosimy dziecko, aby wskazało zwierzę, którego nazwa rozpoczyna się  na określoną
głoskę lub sylabę. Przykład: „Pokaż i nazwij zwierzątko, którego nazwa zaczyna się na [ko]? Brawo koń. I
kto jeszcze? Tak kogut i  koza.” W kolejnym etapie można zamienić się z dzieckiem rolami.  Rodzicu,
dostosuj zadanie do możliwości swojego dziecka.

Jeżeli nie mają Państwo możliwości wydruku, można posiłkować się obrazkami na telefonie / komputerze.

Źródło grafik: pixabay.com



II ĆWICZENIA ODDECHOWE, FONACYJNE,
ARTYKULACYJNE

Przygotuj pionki i kostkę do gry. Pomóż konikowi dotrzeć do stajni. Uwaga! Stając na sianie, będziesz
musiał/a wykonać zadanie z odpowiednim numerem. Możesz przesuwać pionkiem po kolei, wykonując
wszystkie zadania lub przesuwać się o tyle oczek ile wskaże Ci kostka do gry.

źródło grafik: pixabay.com



UWAGA – Jeżeli nie mają Państwo możliwości wydruku, można narysować kwadraciki z numerkami od 1
do 14 (lub stworzyć z dzieckiem własną grę planszową) i również wykonać poniższe zadania.

źródło grafik: pixabay.com



III WZBOGACANIE SŁOWNICTWA, ROZWIJANIE
MOWY OPOWIEŚCIOWEJ, ODMIANA RZECZOWNIKA

Drogi  Rodzicu,  omów  z  dzieckiem  ilustrację  przedstawiającą  farmę  (drugi  obrazek  zakryj).

Przykładowe pytania do dziecka: 

Jakie zwierzątka mieszkają na farmie?

Na czym stoi kotek?

Gdzie mieszka piesek?

Co piesek ma w misce?

Ile na obrazku jest kurczaczków?

W czym taplają się świnki?

Jakiego koloru jest stajnia?

W kolejnym etapie, odkrywamy kolejny obrazek i pytamy dziecko: Kogo/czego nie ma? Dbamy o

poprawną odmianę rzeczownika. 

Wersja trudniejsza: pokazujemy dziecku kilka sekund pierwszy obrazek, następnie zasłaniamy go i

pokazujemy  drugi  obrazek,  pytając  „Kogo/czego  nie  ma?”.  Wówczas  ćwiczymy  z  dzieckiem

również pamięć wzrokową.  

Jeżeli  nie  mają Państwo możliwości  wydruku,  można posiłkować się  obrazkami  na telefonie  /
komputerze.
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