
 

I. ĆWICZENIA PERCEPCJI SŁUCHOWEJ 

 

1. Ćwiczenia analizy i syntezy wyrazowej 

Powiedz, ile jest wyrazów w zdaniu np.: 

Kot pije mleko. 

Adam rysuje dom. 

Ola ma lalkę. 

 

Dziecko licząc wyrazy może wysuwać palce (jeden wyraz-jeden palec), rysować kreski (jeden 

wyraz-jedna kreska), uderzać pałeczką w bębenek (jeden wyraz-jedno uderzenie). 

 

2. Ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej- Jakie to słowo? – podajemy wyrazy sylabami, 

mówi całe słowo. Zaczynamy od krótkich wyrazów i przechodzimy do coraz dłuższych. 

 a) wyrazy 2-sylabowe: so-wa, ku-ra, bu-rak, mu-cha, 

b) wyrazy 3-sylabowe sa-mo-lot, to-reb-ka, su-kien-ka, 

c) wyrazy 4-sylabowe ka-mie-ni-ca, kra-sno-lu-dek, te-le-wi-zor 

 

 

3. Ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej Powiedz, ile sylab jest w moim słowie? 

Wyklaszcz je (mówimy całe słowo, dziecko dzieli je na sylaby i klaszcze). 

a) wyrazy 1-sylabowe: nos, kot, lis, dom, syn, rak, ser, 

b) wyrazy 2-sylabowe: domek: do-mek, siano: sia-no, woda, kawa, 

c) wyrazy 3-sylabowe: buraki, lizaki, kopyta 

d) wyrazy 4-sylabowe: telewizor, rękawiczka, magnetofon, kombinezon 

 

4. Zabawa w kończenie wyrazów. Dodaj do mojej sylaby swoją, taką, żeby powstał wyraz 

(dziecko może wybierać z kilku obrazków ten, który rozpoczyna się podaną sylabą) np.: 

       ku-ra, ró-ża, bu-ty, wo-rek, ro-gi, ko-sa, la-lka, sza-fa, mo-rze 

 

II. ĆWICZENIA LOGICZNEGO MYŚLENIA 

 

5. Zagadki słowno- obrazkowe 

 
LODY 

W kubeczku czy na patyku 

Wszyscy je lubimy. 

Miło latem na języku, 

Poczuć małą porcję zimy. 



 

 
 

SŁOŃCE 

Świecę mocno dzionek cvały, 

Żeby wszystkim ciepło dać, 

By zobaczyć jak przychodzę, 

Trzeba bardzo wcześnie wstać. 

 

 
 

STRÓJ KĄPIELOWY 

Mały, lekki, kolorowy, 

Latem zawsze modny, 

Dobry do hasania w wodzie, 

Na plażę wygodny. 

 
CZAPKA 

Nad rzeką lub nad morzem, 

Przez letnie miesiące, 

Chroni nasza głowę, 

Przed gorącym słońcem. 

 



 

 
 

KREM DO OPALANIA 

W tubce lub butelce, 

Biały i pachnący, 

Trzeba się nim posmarować, 

Wychodząc na słońce. 

. 

 

BURSZTYNY 

Zbierane na plaży 

Brązowe kamyki. 

Pięknie zdobią nam pierścionki, 

Albo naszyjniki. 

 

 
MORZE 

Może być niebieskie, szare albo zielone, 

Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. 

Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 



Jego małe fale stopy ich całują. 

 
 

 

KOŁO RATUNKOWE 

Jest lekkie, okrągłe 

I do nadmuchania 

Przyda się każdemu 

W nauce pływania. 

 

 

 
 

 

BASEN 

Kiedy lato spędzasz w mieście, 

Chcesz poszaleć w wodzie czasem. 

Poproś mamę, tatę siostrę,  

Żeby wzięli Cię na… 

III. ĆWICZENIA PERCEPCJI WZROKOWEJ 

 

6. Ułóż puzzle ( rodzic drukuje obrazek lub bierze pocztówkę z letnim motywem, tnie na 

kilka części i daje dziecku do złożenia) 

 

Obrazki o tematyce letniej do pobrania 

https://pixabay.com/pl/photos/morze-piasek-wybrze%C5%BCe-beach-1351559/ 

 

https://pixabay.com/pl/photos/motyl-lato-natura-skrzyde%C5%82ka-1391809/ 

 

https://pixabay.com/pl/photos/le%C5%BCaki-morze-beach-nadmorski-mewa-355596/ 

 

https://pixabay.com/pl/photos/morze-piasek-wybrze%C5%BCe-beach-1351559/
https://pixabay.com/pl/photos/motyl-lato-natura-skrzyde%C5%82ka-1391809/
https://pixabay.com/pl/photos/le%C5%BCaki-morze-beach-nadmorski-mewa-355596/


IV. ĆWICZENIA GRAFOMOTORYKI I KOORDYNACJI WZROKOWO- 

RUCHOWEJ 

 

7. Pokoloruj online  

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/na-biwaku/ 

 

 

V. ĆWICZENIA PERCEPCJI WZROKOWEJ 

 

8. Znajdź różnice 

 

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-brzesko/znajdz-roznice/ 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/na-biwaku/
https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-brzesko/znajdz-roznice/

