
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dn.12.05.20r. 

 

Propozycje ćwiczeń z dzieckiem w domu 

( pod kierunkiem rodziców) 

 

Temat: Ćwiczenia rozwijające kompetencje językowe i komunikacyjne. 
 

Adresat ćwiczeń- Piotr ( grupa Stokrotki ) 

 

1. Zgadnij, jakie to zwierzę: 

 

Ryczy bardzo głośno 

Długą głową kiwa 

On jest królem zwierząt 

A jak się nazywa? 

 

 

Trąbę z sobą nosi 

Lecz nie jest trębaczem 

Gdy pójdę do zoo 

Pewnie go zobaczę. 

 

 

Dumny dźwiga swe dwa garby 

Niczym dwa największe skarby 

I jest bardzo w złym humorze 

Że trzeciego nieść nie może. 

 

 

Wśród śniegów żyje, ptakiem się nazywa. 

Latać nie umie, za to świetnie pływa. 

 

 

Co to za zwierzę? Może zgadniecie... 

Ma torbę, w której nosi swe dziecię. 

 

 

Gdy zobaczysz ją w zoo, robi się wesoło. 

Skacze, broi, miny stroi, ludzi się nie boi. 

 

 

Kot ogromny pręgowany, ostre zęby, groźna mina. 

Z takim kotem, mój kochany, Lepiej nie zaczynaj! 



 
 

2. Za  chwilę udasz się w podróż do dalekiego kraju z opowiadaniem pt. „W 

krainie wyobraźni”.  Słuchaj uważnie, ponieważ po zakończeniu podróży 

otrzymasz zadanie. 

 

   Zamknij oczy i spróbuj wyobrazić sobie to wszystko, o czym będzie mowa 

( mama czyta) : 

 

 

 Jest cicho, spokojnie, a do ciebie zbliża się latający dywan. Siadasz na nim, a 

on unosi cię wysoko i leci ponad polami, lasami i morzami. Nagle zwalnia. Teraz leci 

bardzo wolniutko, a ty oglądasz piaszczystą pustynię i zieloną sawannę, a na niej 

przeróżne zwierzęta. Zobacz, tam cztery żyrafy obgryzają liście z wysokie 

go drzewa. Dalej hipopotam pluszcze się w wodzie, a trzy małpy huśtają się na 

drzewie. Lecisz dalej i widzisz wędrujące stadko pięciu słoni. Pewnie szukają wody. 

Na grzbiecie jednego słonia siedzi kolorowy ptak. Jak tu pięknie. Pozostań chwilę w 

tej dalekiej krainie i pooglądaj jeszcze raz zwierzęta, które spotkałeś. Przyjrzyj się im 

i postaraj się to zapamiętać. [Cisza, czas na wizualizację]. 

 Twoja podróż dobiega końca. Wiatr łaskocze cię po buzi, jesteś wypoczęty i 

spokojny. Dywan się zniża. Ty wysiadasz. Przeciągasz się i jesteś gotowy do 

pracy. 

 

3. Odpowiedz na pytania do tekstu, który wysłuchałeś: 

 

 Ile słoni było na sawannie? 

 

 Kto pluskał się w wodzie? 

 

 Jakie i ile zwierząt huśtało się na drzewie? 

 

 Kto siedział na grzbiecie słoni? 

   

 

 4. A teraz czas na kolejne zadanie: narysuj jedno ze zwierząt z dzisiejszego 

zajęcia . Zrób zdjęcie swojej pracy( tu o pomoc poprosimy mamę) i odeślij mi na 

numer 602 361 294. Dziękuję.   
  
           Opracowała: 
 
                                                                                                Alina Jakimiec 

 

 


