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Zajęcia dla najmłodszych dzieci „Wiosenny spacer” 

POTRZEBUJEMY: 

 Wydrukowane materiały 

 Nożyczki 

 Kredki 

 Nitkę 

 Lusterko do ćwiczeń artykulacyjnych 

 

1. Ćwiczenia artykulacyjne- spacer do lasu 

Posłuchaj historyjki o tym jak Ania wybrała się na spacer do lasu. Są tutaj ukryte różne ćwiczenia 

buzi i języka- wykonaj je wszystkie 

Za oknami pojawiła się wiosna. Powoli robiło się zielono i wszędzie słychać było śpiew ptaków 

( naśladujemy odgłosy wydawane przez ptaki- „ćwir ćwir ćwir”). Ania wraz ze swoim bratem 

Mateuszem i rodzicami postanowili wybrać się na spacer do lasu w poszukiwaniu oznak 

wiosny. Święciło piękne słońce,  więc Ania uśmiechnęła się  radośnie (uśmiechamy się 

szeroko, pokazujemy wszystkie zęby). Wiał delikatny, ciepły wiatr (wdech nosem i długi, ale 

delikatny wydech ustami). Ania minęła dom, przy którym była zagroda ze zwierzętami. 

Dziewczynka przyjrzała się im dokładnie - były tam krowy ( udajemy krowę „muuuuuu”) konie 

( kląskamy i parskamy), kaczki ( kwa kwa kwa) i 3 koguty („kukuryku”). Pod płotem siedział 

kot (udajemy kota „ miau miau”)a w budzie blisko domu spał  pies ( „hauuuu”). Na końcu 

drogi zaczynał się las. Ania z daleka czuła już jego zapach (nabieramy powietrze nosem  i 

wypuszczamy  powoli powietrze ustami)- wszędzie pachniało wiosną. Na polanie zakwitły 

wiosenne kwiaty- zawilce i sasanki. Ania schyliła się, żeby je powąchać i kichnęła ( mówimy 

„apsik”). Nad drzewami przeleciały bociany ( udajemy odgłos bociana „kle kle kle”. ). Przez 

chwilę patrzyła jak wysoko lecą.  Koło nosa Ani zaczęła latać pszczoła ( mówimy „bzzzzz”). 



Nagle w  zaroślach zobaczyła jeża ( mówimy ”tup tup tup”) oraz małą myszkę ( udajemy 

myszkę „pi pi pi”), która szybko uciekła, gdy tylko zobaczyła ludzi. W oddali było też słychać 

dzięcioła, który z całej siły stukał w drzewo ( „puk puk puk”). Nagle zrobiło się trochę 

chłodniej a słońce schowało się za chmurą. Mama Ani powiedziała, że zbiera się na deszcz 

więc muszą powoli wracać. Dziewczynka zmartwiła się bo miała ochotę jeszcze 

pospacerować ( smucimy się- robi smutną minę). Nagle zaczął padać mały deszcz ( kap- kap- 

kap- kap- wypowiadamy powoli i cicho), a potem padało coraz bardziej ( kap kap kap kap, 

mówimy szybko i głośno). Pobiegli więc do domu, aby  nie zmoknąć i napić się ciepłej herbaty. 

Ania wróciła  bardzo zmęczona i śpiąca, wiec mocno ziewnęła ( ziewamy kilka razy i 

przeciągamy się). Pomyślała- jeśli jutro będzie ładna pogoda, znów pójdziemy do lasu”. 

Marząc o jutrzejszym spacerze mocno zasnęła ( udajemy chrapanie) 

Zastanów się i powiedz: 

-z kim Ania wybrała się na spacer?  

- jak ma na imię brat Ani? 

- jakie zwierzęta w zagrodzie spotkała Ania? 

- jakie zwierzęta spotkała w lesie? 

- dlaczego Ania wcześniej skończyła spacer i pobiegła do domu? 

 

2) ćwiczenie motoryki małej 

Wytnij kwiatek. Pokoloruj go wg własnego pomysłu 

3)  ćwiczenie oddechowe: 

Wykonany wcześniej kwiatek trzeba nawlec na nitkę. Będziemy teraz dmuchać na niego 

tak, aby poruszał się raz mocno, raz delikatnie ( PAMIĘTAJ- powietrze nabieramy ustami, a 

wypuszczamy nosem) 

 

4) Praca z obrazkiem- rozbudowywanie słownictwa czynnego i biernego 

Nazwij wszystkie zwierzęta na obrazkach. Zaznacz czerwoną kredką tylko te, które 

występowały w historii o spacerze Ani.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


