
„Przyjęcie urodzinowe”„Przyjęcie urodzinowe”„Przyjęcie urodzinowe”„Przyjęcie urodzinowe”



1. Zabawa słuchowa- „tańce 

Prowadzący rzuca do każdego dziecka po kolei piłkę i pyta, za jaką 
postać chciałoby się przebrać na przyjęcie urodzinowe. Pytana osoba 
wymawia sylabami nazwę swojego przebrania .

„tańce przebierańce” 

Prowadzący rzuca do każdego dziecka po kolei piłkę i pyta, za jaką 
postać chciałoby się przebrać na przyjęcie urodzinowe. Pytana osoba 
wymawia sylabami nazwę swojego przebrania .



2. Zabawa słuchowo- ruchowa

Prowadzący prosi dzieci, aby  dobrały się w pary. Następnie wszyscy 
tańczą przy dźwiękach muzyki. Gdy muzyka cichnie, kładą się na 
podłogę. Leżąc na plecach oddychają swobodnie, zwracając uwagę na 
wdech nosem           i wydech ustami.

ruchowa- Taniec 

Prowadzący prosi dzieci, aby  dobrały się w pary. Następnie wszyscy 
tańczą przy dźwiękach muzyki. Gdy muzyka cichnie, kładą się na 
podłogę. Leżąc na plecach oddychają swobodnie, zwracając uwagę na 
wdech nosem           i wydech ustami.



3. Gimnastyka narządów artykulacyjnych
Poczęstunek
Uczestnicy zajęć rozmawiają o tym, jakie łakocie można zjeść podczas 
przyjęcia. Powtarzają po prowadzącym ruchy ilustrujące czynności 
warg, żuchwy i języka wykonywane podczas jedzenia:
- Oblizywanie lodów, lizaków- wysuwają język z buzi i przesuwają go     - Oblizywanie lodów, lizaków- wysuwają język z buzi i przesuwają go     
w kierunku nosa, 

3. Gimnastyka narządów artykulacyjnych-

Uczestnicy zajęć rozmawiają o tym, jakie łakocie można zjeść podczas 
przyjęcia. Powtarzają po prowadzącym ruchy ilustrujące czynności 
warg, żuchwy i języka wykonywane podczas jedzenia:

wysuwają język z buzi i przesuwają go     wysuwają język z buzi i przesuwają go     



- Ssanie cukierków- trą grzbietem języka o podniebienie,

- Picie soku przez słomkę- przy zaokrąglonych wargach wsysają długo 
strumień powietrza, 

trą grzbietem języka o podniebienie,

przy zaokrąglonych wargach wsysają długo 



-żucie pokarmu- poruszają szczęką, naśladując ruchy wykonywane 
podczas żucia,

- Przełykanie pokarmu- poruszają szczęką, naśladując ruchy 
wykonywane podczas żucia.

poruszają szczęką, naśladując ruchy wykonywane 

poruszają szczęką, naśladując ruchy 



- Przełykanie pokarmu- połykają ślinę z językiem uniesionym do 
podniebienia,

- Smakowanie – mlaszczą, uderzając szerokim językiem o podniebienie ; 
oblizują wargi ruchem okrężnym.oblizują wargi ruchem okrężnym.

linę z językiem uniesionym do 

mlaszczą, uderzając szerokim językiem o podniebienie ; 



4. Zabawa relaksacyjna-

Prowadzący proponuje dzieciom, aby wyobraziły sobie, że są 
balonikami. Następnie prosi je , by posłuchały historyjki i spróbowały 
ruchami ciała zilustrować zachowanie baloników.
Baloniki leżą na podłodze, powoli się nadmuchują. Zaczynają się Baloniki leżą na podłodze, powoli się nadmuchują. Zaczynają się 
poruszać, tańczą, delikatnie zderzają się ze sobą. Powoli ucieka z nich 
powietrze. Kładą się na podłodze.

- Tańczące baloniki

Prowadzący proponuje dzieciom, aby wyobraziły sobie, że są 
balonikami. Następnie prosi je , by posłuchały historyjki i spróbowały 
ruchami ciała zilustrować zachowanie baloników.
Baloniki leżą na podłodze, powoli się nadmuchują. Zaczynają się Baloniki leżą na podłodze, powoli się nadmuchują. Zaczynają się 
poruszać, tańczą, delikatnie zderzają się ze sobą. Powoli ucieka z nich 



5. Zabawa słuchowo- ruchowa

Prowadzący wystukuje rytm na bębenku. Prosi dzieci, aby klaszcząc 
powtórzyły go, a następnie zilustrowały przy pomocy ruchów ciała.

ruchowa- Rytm ciała

Prowadzący wystukuje rytm na bębenku. Prosi dzieci, aby klaszcząc 
powtórzyły go, a następnie zilustrowały przy pomocy ruchów ciała.



6. Zabawa oddechowa-

Osoba kierująca zabawą rozdaje dzieciom balony. Poleca je nadmuchać. 
Zwraca uwagę na to, aby podczas dmuchania wdech wykonywany był 
nosem. Następnie zawiązuje nitka nadmuchane baloniki. Prosi, by 
każdy uczestnik narysował na nim swoją uśmiechniętą minę. 

- Wesołe baloniki

Osoba kierująca zabawą rozdaje dzieciom balony. Poleca je nadmuchać. 
Zwraca uwagę na to, aby podczas dmuchania wdech wykonywany był 
nosem. Następnie zawiązuje nitka nadmuchane baloniki. Prosi, by 
każdy uczestnik narysował na nim swoją uśmiechniętą minę. 



7. Zabawa oddechowa -

Prowadzący przywiązuje balony do liny rozciągniętej między dwiema 
ścianami pokoju. Poleca, aby każde dziecko dmuchnęło na każdy balon. 
Zwraca uwagę na prawidłowy tor oddechowy.

-baloniki

Prowadzący przywiązuje balony do liny rozciągniętej między dwiema 
ścianami pokoju. Poleca, aby każde dziecko dmuchnęło na każdy balon. 
Zwraca uwagę na prawidłowy tor oddechowy.


