
Zabawy i ćwiczenia z terapii. 

Przeczytaj razem z mamą historyjkę, rodzic czyta tekst , a dziecko obrazki. 

Jest to test na sprawdzenie czy dziecko rozumie co” czyta” i czy prawidłowo odmienia 

rzeczowniki. 

 

 

 

II. Domino fonetyczne: dziecko wypowiada dwusylabowe słowo, dzieli je na sylaby, druga sylaba 

staje się początkiem nowego słowa np. ko- za, za -mek; wersja druga: mówienie wyrazów w taki 

sposób , aby każdy następny wyraz rozpoczynał się taką samą głoską jaką kończył się poprzedni 

wyraz, np.,: tama – Azor – radio- olej-jabłko…; 

 

III. Powiedz, co słyszysz? 

https://www.youtube.com/watch?v=bF8xVgPVfrIhttps://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN

2y8 https://www.youtube.com/watch?v=Ahp8oBOvu2M 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bF8xVgPVfrI
https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8
https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8
https://www.youtube.com/watch?v=Ahp8oBOvu2M


 

  

 

 

 
 
 
 
D. Gellner "Zły  humorek" 
 
Jestem dzisiaj zła jak osa! 
Złość mam w oczach i we włosach! 
Złość  wyłazi  mi  uszami 
I rozmawiać nie chcę z wami! 
 
A dlaczego? 
Nie wiem sama 
Nie wie tata, nie wie mama… 
 
Tupię nogą, drzwiami trzaskam 
I pod włos kocura głaskam. 
 
Jak tupnęłam lewą nogą, 
Nadepnęłam psu na ogon. 
Nawet go nie przeprosiłam 
Taka zła okropnie byłam. 
 
Mysz wyjrzała z mysiej nory: 
Co to znowu za humory? 
Zawołałam: - Moja sprawa! 
Jesteś chyba zbyt ciekawa. 
Potrąciłam stół i krzesło, 
co mam zrobić, by mi przeszło?! 
 
Wyszłam z domu na podwórze, 
Wpakowałam się w kałużę. 
Widać, że mi złość nie służy, 
Skoro wpadłam do kałuży. 
Siedzę w błocie, patrzę wkoło, 
Wcale nie jest mi wesoło… 
 
Nagle co to? 
Ktoś przystaje 
Patrzcie! Rękę mi podaje! 
To ktoś mały, tam ktoś duży - 
Wyciągają mnie z kałuży. 
Przyszedł pies i siadł koło mnie 

https://2.bp.blogspot.com/-InmPnhzEIHk/W_Eetq9areI/AAAAAAACHNg/iDQqPT3hVO4xQ5UalT_jKEn5gxUfCZcCACLcBGAs/s1600/smutna.jpg


Kocur się przytulił do mnie, 
Mysz podała mi chusteczkę: 
Pobrudziłaś się troszeczkę! 
Widzę, że się pobrudziłam, 
Ale za to złość zgubiłam 
Pewnie w błocie gdzieś została. 
Nie będę jej szukała! 
 

Porozmawiajcie o swoich złych humorach, kiedy je macie i co robicie żeby poprawić sobie humor. 

 

IV. Ułóżcie puzzle przedstawiające emocje. Dziewczynka i chłopiec. 
 
Załączniki pdf. Powiedzcie jakie emocje przedstawiają.  
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