
WIOSNA NA WSI 
 

Co słychać wiosną na wsi 
 
1. Zabawy ortofoniczno-logopedyczne: 

 „Mów jak ja” – osoba dorosła wypowiada głoski w wymyślony przez siebie sposób 
(np. wolno, wolno, szybko, szybko), a dziecko powtarza za nią w ten sam sposób. 

 „Jedziemy na wieś” – dziecko wibruje wargami – naśladuje samochód jadący na 
wieś. 

 „Krowa” – dziecko naśladuje ruchy żucia, poruszając dynamicznie żuchwą. 

 „Konik” – dziecko naśladuje kląskanie konika:  mocno przykleja język ułożony 
szeroko przy podniebieniu i odkleja go zdecydowanym ruchem. Pracy języka 
towarzyszy praca warg, które raz są szeroko rozłożone, a raz ułożone w dziobek. 

 „Kot oblizuje się po wypiciu mleka” – dzieci przesuwają językiem po górnej i po 
dolnej wardze, przy szeroko otwartej jamie ustnej. 
 

2. „Zwierzęta na wsi” – zabawa ruchowa przy piosence. 
Na początku zabawy osoba dorosła ustala z dzieckiem jaki ruch będzie wykonywać na 
podane hasło (nazwy zwierząt wiejskich). Następnie osoba dorosła włącza utwór 
(https://www.youtube.com/watch?v=WrGOaSmQ1dk), a dziecko porusza się swobodnie, tańczy 
do muzyki. Na przerwę w muzyce i hasło: 
- kura – dziecko podskakuje obunóż 
- krowa – dziecko czworakuje 
- świnka – dziecko kładzie się na plecach 
- kaczka – dziecko kuca 
Kiedy dziecko znowu usłyszy muzykę, tańczy dalej. Zabawę powtarzamy kilkukrotnie. 
 
3. „Jesteśmy zwierzętami” – zabawa dźwiękonaśladowcza. 
Osoba dorosła wymienia nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka, bądź pokazuje obrazki tych 
zwierząt (kura, kogut, gęś, kaczka, owca, krowa, koza, koń, świnia, pies, kot). Dziecko próbuje 
naśladować odgłosy, jakie wydają dane zwierzęta. 
 
4. „O jakim zwierzęciu myślę?” – zabawa językowa. 
Osoba dorosła opisuje szczegółowo wygląda jednego ze zwierząt wiejskich. Zadaniem 
dziecka jest odgadnięcie o jakim zwierzęciu mówi osoba dorosła. Następnie dziecko opisuje 
wygląd zwierzęcia, a dorosły zgaduje co to za zwierzę. Przy tej zabawie można posłużyć się 
obrazkami zwierząt lub figurkami. 
 
5. Karty pracy – ćwiczenia grafomotoryczne (poniżej).  
Obrysuj po śladzie i pokoloruj. 
 
6. Dla chętnych: „Zgadnij co to za przysmak?” – zabawa sensoryczna. 
Osoba dorosła rozmawia z dzieckiem na temat produktów, które dają nam zwierzęta. 
Następnie przygotowuje kilka produktów (mleko, ser żółty, ser biały, serek topiony, masło, 
jajko) oraz łyżeczki. Dziecko zamyka oczy (można zawiązać szalikiem itp.), a osoba dorosła 
podaje na łyżeczce jeden produkt. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie co to za przysmak. I tak 
po kolei z każdym produktem. 

https://www.youtube.com/watch?v=WrGOaSmQ1dk


 


