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PONIEDZIAŁEK  08.06.2020 
Temat: „Mieszkańcy polskich lasów” 
„Może zobaczymy” - poszerzanie wiedzy dzieci o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach: dzik, 
zając, sarna, lis. Wdrażanie do szanowania zwierząt i ich miejsca zamieszkania. 
„Może zobaczymy”  Helena Bechlerowa 
 
Idziemy leśną ścieżką 
cicho, cichuteńko, 
Może zobaczymy 
Sarniątko z sarenką. 
�
Może zobaczymy 
Wiewióreczkę małą. 
Jak wesoło skacze 
Z gałęzi na gałąź. 
 
I niech nikt po lesie 
Nie gwiżdże, nie woła - 
Może usłyszymy 
Pukanie dzięcioła. 
 
A może zaśpiewa 
Między gałązkami 
Jakiś mały ptaszek, 
Którego nie znamy. 
 
I będzie nas  witał 
Wesoło piosenką. 
Tylko idźmy lasem 
Cicho, cichuteńko. 
 
2. Praca z KP2.35 – usprawnianie percepcji wzrokowej i motoryki małej. Dzieci wyszukują ukryte 
zwierzęta: sowę, dzika, lisa, sarnę, zająca. Podają ich nazwy, przeliczają i odpowiednio kolorują. 
Chętne dzieci mogą również pokolorować las. 
3. „Wędrówka do lasu” - zabawa naśladowcza, rozwijanie kreatywności ruchowej, ćwiczenia 
słuchowe. Dzieci maszerując naśladują odgłosy leśnych zwierząt. 
Temat: „Gadający ptak – papuga” 
„Kolorowe papugi” - zapoznanie z wyglądem i zwyczajami papugi. Posłuchajcie wspólnie piosenki o 
papużkach i zwróćcie uwagę na ich wygląd: 
https://www.youtube.com/watch?v=yw0zl1pncuA 
„Papuga” - praca plastyczna z wykorzystaniem barw podstawowych, doskonalenie umiejętności 
posługiwania się pędzlem. Kolorowanka  do wydruku 
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/papuga-0 
 
ŚRODA  10. 06.2020 
Temat: ”Z wizytą w Zoo” 



„Lew” - praca konstrukcyjna z wykorzystaniem W. 41. dzieci wypychają elementy lwa, naklejają 
włóczkę (grzywa, ogon) oraz łączą poszczególne elementy. Rodzic pomaga w nacinaniu miejsc 
łączenia.�
„Z wizytą w zoo” - obejrzyjcie film przedstawiający wędrówkę po zoo: 
https://www.youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM 

LOGOPEDIA EMAIL NAUCZYCIELA  lograna@wp.pl 

DOSKONALENIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ 
Czym jest percepcja słuchowa? 
Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków - ich rozpoznawania, różnicowania 
oraz interpretowania. Deficyt percepcji słuchowej może utrudniać nabywanie ważnych 
umiejętności – czytania, pisania, mowy – jej rozumienia i poprawnego artykułowania 
dźwięków. 
Dlaczego warto pracować nad percepcją słuchu? 
Zaburzenia percepcji słuchowej u dzieci w wieku szkolnym, są charakterystyczne dla 
dysleksji typu słuchowego. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności w tym 
zakresie, warto ćwiczyć z dzieckiem – należy przy tym pamiętać, aby ćwiczenia te nie były 
dla niego męczące i nadmiernie obciążające. 
Propozycje ćwiczeń. 
Odtwarzanie struktur dźwiękowych:  
wystukiwanie rytmu (wcześniej zaprezentowanego przez rodzica, np. dwa uderzenia o stół - 
trzy klaśnięcia - dwa tupnięcia. Prezentowany rytm powinien być dostosowany do możliwości 
dziecka – zaczynamy od prostych, stopniowo zwiększając stopień trudności); 
wyklaskiwanie rytmu na podstawie ustalonego wcześniej schematu graficznego (np. kwadrat 
= tupanie, trójkąt = klaskanie, koło = uderzanie rękami o nogi, rodzic układa figury w 
określony sposób, a dziecko musi odtworzyć rytm zgodnie z ustaloną zasadą – jaka figura 
odpowiada jakiemu dźwiękowi. Ważne: stopniowanie trudności – najpierw 3 figury, a potem 
6, 9). 
2.   Śpiewanie/powtarzanie wyrazów podanych przez rodzica najpierw dwa trzy wyrazy, 
potem coraz więcej (np. kot – sanki – stół). 
3.   Różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia 
rozpoznawanie dźwięków otoczenia, odgłosów zwierząt, ptaków, pojazdów  itp. 
rozpoznawanie osób po głosie (można wcześniej nagrać głos osób z otoczenia dziecka – 
mamy, taty, babci, zadaniem dziecka jest rozpoznać, do kogo należy prezentowany głos); 
zabawa „Co słyszę?” – rodzic zasłania dziecku oczy i uderza np. łyżką o przedmioty 
znajdujące się w kuchni ( szklankę, blaszany garnek, stół) zadaniem dziecka jest odgadnąć 
jaki to przedmiot. 
4. Podział zdań na wyrazy (wyrazy dwusylabowe, wyrazy trzysylabowe, wyrazy 
wielosylabowe). Rodzic podaje zdanie a zadaniem dziecka jest powiedzenie z ilu wyrazów się 
ono składa,  
5. Łączenie i dzielenie sylab 
- rodzic podaje wyraz a dziecko dzieli go na sylaby, 
- rodzic podaje sylaby a dziecko łączy je w wyraz będzie wyraz, np. pił-ka, sa-mo-lot.  
Najpierw wyrazy składające się z 2 sylab, potem coraz trudniejsze. 
6. Wyodrębnianie pierwszej głoski 
- Co słyszysz na początku wyrazu Ania, ul, Ewa itp. Najpierw dziecko powinno opanować 
wyróżnianie samogłosek, a potem spółgłosek na początku wyrazu. 
7. Różnicowanie wyrazów podobnie brzmiących np. półka-bułka, kosa-koza 



8. Zabawa w dobieranie wyrazów na określoną głoskę, tworzenie ciągów wyrazowych - 
(„Teraz będziemy mówić wyrazy na literę „a” itp.) 
9. Łączenie głosek w wyrazy dzielenie wyrazów na głoski 
- Jaki to wyraz kiedy mówię m-a-m-a? 
- Jakie litery słyszysz w wyrazie domek – przeliteruj 
10. Segregowanie wyrazów wg ilości sylab, głosek 
rodzic przygotowuje karteczki z różnymi wyrazami (nazwy zwierząt, owoców itp., jeden 
wyraz na jednej karteczce. 
Zadaniem dziecka jest przeczytać głośno każdy wyraz, podzielić go na sylaby lub głoski, a 
następnie przyporządkować do określonej grupy, np. grupy zielonej („Na zielonej kartce 
połóż te wyrazy, które mają trzy sylaby, a na żółtej te, które mają cztery sylaby”) 
11. Szukanie ukrytych wyrazów w innych wyrazach np. ser-ce,   gra-bie (rodzic 
wypowiada te wyrazy, a zadaniem dziecka jest „znalezienie” innego wyrazu w 
prezentowanym). 
12. Wspólne układanie i nauka rymowanek uzupełnianie słów w znanych rymowankach, 
np. lata osa koło …., śnieżek prószy marzną …… Można również samodzielnie  układać 
różne rymowanki . 
13. Ćwiczenie pamięci słuchowej 
Rodzic prezentuje dziecku ciąg cyfr, wyrazów (np. owoców), zadaniem dziecka jest 
zapamiętać te elementy i odtworzyć w kolejności podanej przez rodzica (na początek trzy, 
cztery elementy, stopniowo coraz więcej). 
14. Wspólna nauka piosenek, wierszyków, tekstów 
Można przygotować krótki teatrzyk, występ dla pozostałych członków rodziny. Występ przed 
babcią i dziadkiem i wypowiedzenie z pamięci wierszyka, układanie rymowanek.  
Należy dostosować ćwiczenia do możliwości dziecka. Wybrać te, które będą sprawiały 
dziecku przyjemność i traktować je w formie zabawy. 
�


