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NA WESOŁO



„Wesołe miasteczko”

W niedzielę rano Jasiu wraz z rodziną 
miał pojechać do wesołego miasteczka. 

Kiedy obudził się rano ziewnął, przeciągnął się
(naśladujemy przeciąganie się i ziewanie.)

i szybko wykonał poranną gimnastykę. 
(wyciągamy język z buzi i dotykamy nim do nosa, brody i kącików ust).

Potem ubrał się i zszedł po schodach. 
(język dotyka do wszystkich zębów na górze a potem na dole).



Zjadł śniadanie. 
(naśladujemy gryzienie – ruszamy żuchwą)

Posprzątał ze stołu. 
(wymiatamy językiem okruszki zza dolnych ząbków)

I już był gotowy by jechać do wesołego miasteczka. 
(przeciskamy język przez zamknięte ząbki)



Do wesołego miasteczka pojechali samochodem. 
(naśladujemy odgłos samochodu: brum, brum)

W wesołym miasteczku Jaś 
najpierw pojeździł na kucyku.

(kląskanie językiem)

Następnie poszedł na karuzelę 
z kręcącymi się osiołkami.

(naśladujemy osiołka: i - o, i - o ).

Karuzela najpierw kręciła się wolno, potem coraz szybciej. 
(oblizujemy językiem szeroko otwarte usta)



Potem Jasiu poszedł do wesołego pociągu, który 
gwizdał: uuu… . 

(naśladujemy odgłos pociagu)

Lokomotywa ruszyła powoli,
(naśladujemy powolne : sz sz sz sz)

a potem coraz szybciej .
(mówimy szybciej: sz sz sz sz)



Zmęczony i trochę głodny 
przysiadł na ławeczce 
by zjeść pyszne lody.

(naśladujemy oblizywanie lodów)

Kiedy wszedł do sali pełnej czarodziejskich luster robił zabawne miny. 
(kilka razy robimy: dziubek, szeroki uśmiech, otwieramy mocno buzię)

Potem razem z siostrą poszedł poskakać na trampolinie. 
(język skacze w buzi od podłogi do sufitu)



Po dniu pełnym wrażeń Jaś położył się spać 
i mocno zasnął .
(naśladujemy chrapanie) 

Przed wyjazdem rodzice kupili dzieciom kolorowe baloniki. 
(pompujemy buzię jak balonik – nabieramy powietrze, zatrzymujemy na chwilę i wypuszczamy). 

Było już późno, więc Jasiu z rodziną musiał 
wracać z powrotem do dom.

(mówimy: tup, tup, tup)



Z SZ

Dziś utrwalimy sobie poznane głoski.

Tak mówimy:

S C DZ CZRZ DŻ

Tak mówimy:



Z

Powtórz kilka razy te dwie głoski:

RZ/Ż



A teraz próbujemy powiedzieć

zamek
zapałki

ząb
koza

gwizdek
gwiazda
ogryzek
dinozaur

lizak

żyrafa
żółw
żaba

jarzębina
łyżwy

grzebień
grzyby
orzeł

porzeczki

Z RZ/Ż



Z RZ/Ż



Z RZ/Ż



Zebra i żyrafa.



Zapalona żarówka.



Niezapominajki i żonkile.



Duży zamek.



Zerwana jarzębina.



Rzodkiewka na zagonie.



Zabawna żaba.



Żonaty Zenek.



Zenek wkłada                                    .

ma gniazdo na                                           . 

Czytajmy razem



Widziałam                            i                                  .

Zosia zmywa                                w .

Czytajmy razem.



Żółty leży na                                      .

Zbyszek zbiera                         w zagajniku.

Czytajmy razem.



Czas na wierszyk

„Kozy”
Stoją rzędem cztery kozy,
Jedzą duże liście brzozy.

Żują z wolna, lecz zawzięcie, 
chociaż nudne to zajęcie.

Zjadły z brzozy liści kłęby,
Już korzenie biorą w zęby!

Jeśli zjedzą całą brzozę 
do lekarza je zawiozę.



„Gramy w Sudoku”
Gra w Sudoku polega na uzupełnieniu 

kwadratu obrazkami, tak by nie powtarzały 
się one w liniach pionowych i poziomych.



Brawo!!
Wspaniale nam poszło!!



Dziękuję 
i do następnego razu.
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