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1. “Na jagody” - wysłuchanie wiersza M. Konopnickiej. 

 

 

Śpiesz się, śpiesz laleczko, 

Bo nie mamy czasu! 

Idziemy na jagody 

Do boru, do lasu! 

 

Idziemy na jagody 

Dla mamy, dla taty. 

Będzie nam pomagał 

Ten wilczek kudłaty! 

 

Będzie nam pomagał 

Ten dzięcioł, co puka, 

Co w boru robaczków 

Po drzewach szuka! 

 

2. Rozmowa na temat wiersza. 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania: 

 Gdzie wybrały się dzieci i po co? 

 Komu dzieci chciały zrobić niespodziankę? 

 Jakie zwierzęta mogły spotkać w lesie? 

 

3. “Dzieci do domu, dzieci na spacer” - zabawa ruchowa. 

 

Dziecko porusza się swobodnie po pokoju i naśladuje zbieranie jagód. Rodzic w tym 

czasie wystukuje rytm lub klaszcze. Gdy rodzic zrobi pauzę, dziecko wraca do domu 

(do wyznaczonego miejsca w pokoju) i siada po turecku. Zabawę powtarzamy kilka 

razy. 

 

4. “Słyszę “j” gdy mówię ...” - zabawa utrwalająca poznaną głoskę (dzieci starsze). 

 

Dziecko samodzielnie lub z pomocą rodzica wyszukuje w pamięci słowa, w których 

słyszy głoskę “j” (np. jagody, pojazd, jezioro, pojemnik, jamnik, jesień, maj, 

majonez, jarzębina, jaskółka, jemioła, pajęczyna, pająk, pajac, jedynka, jeż, 

kajdanki, kajak). 

 

5. “Poszedł Jarek na jarmarek” - zabawa dydaktyczna ćwicząca pamięć. 

 



Rodzic mówi: Poszedł Jarek na jarmarek i kupił jagody. Dziecko powtarza zdanie i 

dodaje jeden produkt, np. Poszedł Jarek na jarmarek i kupił jagody i jabłka. I tak na 

zmianę, jeśli bawią się tylko dwie osoby. Starsze dzieci niech spróbują wyszukiwać 

słowa rozpoczynające się głoską “j” (jeżyny, jarzębina, jogurt, jajka). Natomiast 

młodsze mogą wymieniać dowolne słowa. 

 

6. “Ma – ma” - dzielenie wyrazów na sylaby. 

 

Rodzic podaje słowa, a dziecko samodzielnie lub z pomocą rodzica, dzieli je na 

sylaby: 

mama 

tata 

laleczka 

jagody 

las 

wilczek 

dzięcioł 

drzewa 

puka 

szuka 

 

7. “Mama – dama” - tworzenie rymów. 

 

Rodzic podaje słowo, a dziecko samodzielnie lub z pomocą rodzica wymyśla rym: 

 

laleczka – książeczka; 

mama -  

jagody - 

las - 

tata -  

wilczek - 

kudłaty - 

puka - 

robaczków - 

 

8. “Dzięcioł” - zabawa ruchowa. 

 

Rodzic gra na dowolnym instrumencie, klaszcze lub wystukuje rytm, a dziecko 

biega lub podskakuje po pokoju machając skrzydełkami. Na hasło: dzięcioł – 

dziecko zatrzymuje się i zgiętym palcem puka w ścianę, stół lub podłogę. 

 



9. “Serce dla mamy” - praca plastyczna. 

 

Dziecko rysuje w środku mamę, następnie koloruje całe “serce” - kredkami, farbami 

lub wykleja skrawkami kolorowego papieru. 


