
BAWMY SIĘ SŁOWAMI 
Dzieci młodsze 5-6 letnie rozwiązują zadania z opiekunem, dzieci starsze samodzielnie. 

Podziel materiał na cały tydzień. Co dzień wykonaj choć jedno ćwiczenie rozwijające 

słownictwo dziecka.  

 

Nazwij „jednym” słowem: 

(chodzi o jedno wspólne określenie dla wymienionych przedmiotów) 

1. Spodnie, sweter, koszulka, skarpetki to ………………… 

2. Krzesło, fotel, łóżko, szafa, stół to …………………. 

3. Jaskółka, wróbel, sroka, bocian, szpak to …………….. 

4. Kot, pies, chomik, papużka, rybki to ………………. 

5. Młotek, śrubokręt, obcęgi, klucze to ………………. 

6. Motyl, mrówka, biedronka, osa, komar to ……………..  

7. Oranżada, sok, kola, herbata, lemoniada to ………………… 

8. Klocki, auta, lalki, piłka to ………………….. 

9. Cukierki, lizak, batonik, czekolada to ………………… 

10.  Sandały, kalosze, tenisówki, kozaki to ………………. 

11.  Śnieg, deszcz, grad to …………. 

12.  Szczęście, smutek, gniew, strach, radość to ………………. 

13.  Lew, tygrys, ryś, gepard to ……………… 

14.  Trąbka, saksofon, waltornia, tuba to …………… 

15.  Jowisz, Mars, Ziemia, Wenus to ……………… 

16.  Samochód, autobus, ciężarówka, motocykl to ……………. 

17.  Kwadrat, romb, koło, prostokąt to ………………. 

18.  Pszenica, żyto, owies, jęczmień to ……………….. 

19.  Piłka nożna, siatkówka, koszykówka to ……………… 

20.  Ołówek, długopis, marker, gumka, linijka to ……………… 



Zakupowe szaleństwo 

Wymień rzeczy, które kupisz  

- w piekarni: chleb, bułki, rogale, … 

- w cukierni:  

- w sklepie mięsnym: 

- w sklepie chemicznym: 

- w sklepie ogrodniczym: 

- w zoologicznym: 

- w pasmanterii: 

- w obuwniczym: 

- w odzieżowym: 

- w księgarni: 

 

 

Zgadywanka „Dotknij i powiedz” 

Rodzicu, ukryj w poszewce na poduszkę różne przedmioty (drewnianą łyżkę, 

butelkę, słoik, nożyczki, pędzel, młotek, miskę, zeszyt, kredkę, gąbkę, 

ściereczkę, jabłko, marchewkę ). Zadaniem dziecka jest nazwać przedmioty: 

- dziecko dotyka przez materiał lub wkłada rękę do worka/poszewki i próbuje 

nazwać przedmiot 

Rozpoznane przedmioty wyjmujemy z poszewki. 

 

Zapamiętywanka „Popatrz i zapamiętaj” 

Wyjęte z poszewki przedmioty (lub inne dowolne) rozkładamy przed dzieckiem. 

Zadaniem dziecka jest zapamiętać jak najwięcej rzeczy. Po chwili nakrywamy 

rzeczy kocem. Dziecko wymienia co zapamiętało. Rodzic zapisuje lub nagrywa 

odpowiedzi. Na koniec sprawdzamy ile przedmiotów udało się zapamiętać i 

wymienić. 

 

Wymyślanka „Uruchom kreatywność” 

Zadaniem dziecka jest znalezienie innego niż zwyczajowe zastosowania dla 

przedmiotów „z poszewki”. Zabawę można prowadzić także bez rekwizytów- 

rodzic podaje nazwę przedmiotu dziecko podaje inne niż tradycyjne 

zastosowanie. 

 
 
 

 

 

 

 



Stempelkowo i kreatywnie 

 
Potrzebujecie farby i papier (tłem może stać się przeczytana gazeta- będzie eko) 

- urządźcie wesołe stemplowanie, odciskać można kciuki lub po kolei każdy 

paluszek, gdy stempelkowe plamki wyschną dorysuj pnie drzew; - można 

odwrotnie: narysujcie pnie drzew i udekorujcie je odciskami paluszków. 

 

Dlaczego logopeda poleca? 

Sprawność dłoni wpływa na sprawność aparatu mowy. 

 

 
Gdy już obrazek pobędzie dzień -dwa na Waszej domowej wystawce, możecie z 

niego wyciąć motyle lub kolorowe rybki. (o średnicy nieco większej niż 

nakrętka od wody mineralnej). 

 

Wycięte elementy dziecko rozkłada na stole, zasysając powietrze przez słomkę 

dziecko łowi rybki/ łapie motyle. 

 

Po chwili zabawy możemy gazetowe wzory powiesić na nitkach i dmuchając 

wprawiać je w ruch. Ćwiczenia oddechowe wykonujemy nie dłużej niż 10 min. 


