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Ćwiczenia ortofoniczne z wykorzystaniem opowiadania 

nauczyciela „Nadchodzi lato” 

 

Drogie Przedszkolaki !! 

W tym tygodniu będziemy obserwowali zmieniającą się przyrodę i wypatrywali 

nadchodzącej nowej pory roku – lata. Zapraszam Was do wspólnej zabawy. 

Na początek proponuję Wam  zabawę ruchową „Bocian”. 

Dzieci - żaby skaczą po łące i rechoczą na sygnał BOCIAN żaby wskakują do 

stawu (obręcze). Na sygnał RECH, RECH żaby skaczą po łące. 

Teraz usiądźcie wygodnie i posłuchajcie opowiadania. Naśladujcie 

poszczególne zwierzęta. (Rodzicu zadbaj o to, aby nic nie przeszkadzało 

dziecku np. wyłącz TV, wycisz radio itp. – dziecko wykonuje polecenie 

zamieszczone w nawiasach). 

„Nadchodzi lato” 

Był piękny, słoneczny dzień. Za oknem słychać było śpiew ptaków (dziecko 

naśladuje głosy ptaków). Języczek - Wędrowniczek wybrał się  na wycieczkę. 

Jechał na koniku („kląskanie” językiem). 

 Na pobliskiej łące zobaczył bociany (dziecko wymawia „kle. kle, kle”), usłyszał 

rechot żab (kum, kum)  i zauważył cykające świerszcze (cyk, cyk...). 

W oddali usłyszał kukułkę (ku – ku, ku-ku). Pogalopował dalej („kląskanie” 

językiem). Zatrzymał się na leśnej polanie (dziecko wymawia „prr”).                  

Zsiadł z konia, rozejrzał się wokoło (oblizują wargi ruchem okrężnym).          

Było ciepło i przyjemnie (uśmiecha się, rozchylając wargi). W powietrzu było 

czuć zapach kwiatów (dziecko oddycha głęboko, wdychając powietrze nosem, 

wydychając ustami) i słychać bzyczenie pszczół (dziecko wymawia ”bzy, bzy”). 

Języczek pochylił się i kichnął (dziecko kicha wymawiając „a psik”). W tym 

momencie zauważył przeciskającego się przez zarośla zaspanego jeża (dziecko 

ziewa), który szukał cienia. Języczek- Wędrowniczek rozejrzał się dokoła i 

zauważył zachodzące słońce. Zrobiło się późno. Języczek wsiadł na konia i 

pogalopował do domu („kląskanie”). 

 

 

 



Pytania: 

- Kto wybrał się na wycieczkę? 

- Kogo spotkał Języczek-Wędrowniczek? 

-  Czego szukał jeż? 

 

Ćwiczenia oddechowe „Wąchamy kwiatki” 

Na dłoni układamy płatki kwiatów lub skrawki papieru. Wykonujemy powolny 

wdech nosem i  wydech ustami - zdmuchiwanie kwiatków z powierzchni dłoni 

(powtarzamy kilka razy).  

 

Zadanie na dziś  

Wykonaj ilustrację do opowiadania. 

 

 

* Zdania dodatkowe  na cały tydzień dla chętnych dzieci znajdują się w pliku 

„Zdania dodatkowe” 


