
 

 Rymowanki 
 

Rodzic czyta, a dziecko kończy rymowanki dotyczące owadów i roślin spotykanych na łące. 

 Trawa, kwiaty, biedronka to na pewno ......(łąka), 

 Ma żółty środek, białe płatki, łodyżka u niej wiotka, rośnie na 

łące to .....(stokrotka), 

 Czy to fruwają kwiaty? Jest ich tyle. Nie, to przecież piękne 

.....(motyle), 

 Lata, lata koło nosa . Uwaga to .....(osa), 

 Lata, lata koło czoła . Kto to ? To miodna .......(pszczoła), 

 Piegowata dama, po łące chodzi od rana, wygrzewa się w 

promieniach słonka. To maleńka ......(biedronka). 
 

Proszę zapytać dziecko: 

Czy słyszy jak podobnie brzmią niektóre wyrazy w tych zagadkach? 

Czy pamięta jak nazywamy takie „podobne brzmienie” końcówek wyrazów? 

Jeśli nie to przypomnijcie dziecku, że to RYMY, a te krótkie teksty to RYMOWANKI.  
 

 

 

 

 

 Ćwiczenia logopedyczne  –  „Na łące”  

 
 

 Idziemy na łąkę 

Dziecko maszeruje za rodzicem spoglądając raz w jedna raz w drugą stronę. 

 Wąchamy kwiaty 

Dziecko naśladuje trzymanie stokrotki i jej wąchanie. Wciąga powietrze nosem, a wydycha ustami. 

 Powtarzamy nazwy (Załącznik nr 1 – zdjęcia roślin) 

Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia różnych roślin zielnych rosnących na łące. Dziecko ogląda zdjęcia 

powtarza nazwy roślin za rodzicem i dzieli te nazwy rytmicznie (na sylaby). Np. koniczyna, jaskier, 

mniszek, krwawnik … 

 Naśladujemy głosy zwierząt (Załącznik nr 1 – zdjęcia zwierząt) 

Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia zwierząt, a dziecko nazywa je i dzieli nazwy rytmicznie (na sylaby). 

Następnie naśladuje ich głosy. Np. bocian – kle, kle, … osa – bzzy, bzzy, … żaba – rege, rege, kum, 

kum … skowronek – dzyń, dzyń … 

 Naśladujemy zwierzęta 

Dziecko na wcześniej umówiony sygnał dźwiękowy naśladuje ruch i głos zwierzęcia. Np. 

Bocian – dźwięk: stukanie drewnianych łyżek, 

Skowronek –dźwięk: mieszanie łyżeczką w szklance, 

Żaba – dźwięk: pocieranie łyżką o tarkę 

Osa – dźwięk: szelest woreczka foliowego 

 Wracamy z łąki 

Dziecko maszeruje za rodzicem spoglądając spokojnie oddychając (wdech nosem, wydech ustami). 

 Karta logopedyczna przygotowana przez p. Beatę Kwiczak  (Załącznik nr 2– KP ćwiczenia 

oddechowe- biedronka) 

Przy okazji zachęcam do korzystania z zakładki RODZIC/LOGOPEDIA, na stronie 

internetowej naszego przedszkola. 

 

 DLA CHĘTNYCH:  

Czytanie przed spaniem TVP ABC  https://abc.tvp.pl/25173672/zabawy-na-lace 

https://abc.tvp.pl/25173672/zabawy-na-lace


 „Biedronka” – praca plastyczna (do wyboru) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Biedronka z wykorzystaniem talerzyka papierowego 

  

 

    

 Biedronka z rolki po papierze                                                         Źródło: http://edufunkids.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Biedronka z papieru 

Źródło: https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/04/szybka-biedronka-z-papieru-jak-zrobic.html 

 

http://edufunkids.com/
https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/04/szybka-biedronka-z-papieru-jak-zrobic.html


Karta pracy  

 

 

 

Źródło: http://www.cauchy.pl/kolorowanki-1/rysowanie-edukacyjne-dla-dzieci/biedronka/ 

http://www.cauchy.pl/kolorowanki-1/rysowanie-edukacyjne-dla-dzieci/biedronka/

