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„Jesień w sadzie” - utrwalenie głosek szumiących : "sz " i "cz" z 

wykorzystaniem utworu Marii Konopnickiej pt. "Jesienią, jesienią." 

 

PRZEBIEG: 

1.Wspólny śpiew piosenki pt. „ Pac gruszka” ( https://youtu.be/6wRFu-uzBP8 )                    

 

  Pod owocami zgina się grusza, 

 wiatr konarami gruszy porusza 

 Pac gruszka, pac gruszka 

 hop do fartuszka 

 Pac gruszka , pac gruszka 

 hop do fartuszka 

 Spadają gruszki od soku miękkie, 

 nad gruszą krążą osa i szerszeń 

  Stanę pod gruszą i w mój fartuszek, 

 dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek. 
 

 

2. Ćwiczenia oddechowe dwufazowe: zrywanie owoców z wysokiego drzewa 

i zbieranie owoców z ziemi. Prostowaniu towarzyszy wdech powietrza 

nosem, skłonowi - wydech ustami. 

3. Ćwiczenia warg i języka "Jemy owoce": wysuwanie języka do przodu,   

unoszenie nad górną wargę, za górne zęby, cofanie języka za wałek 

dziąsłowy, kierowanie w kąciki ust, oblizywanie warg, wysuwanie warg do 

przodu, rozchylanie. 

4. Demonstracja prawidłowego układu warg i języka podczas wymowy 

głosek "sz" i "cz": 

o w izolacji 

o w sylabach z "sz" i "cz" na początku i w odwrotnym ustawieniu 

https://youtu.be/6wRFu-uzBP8


o  

 
o w wyrazach: płaszcz, czapka, groszek, kalosze, rękawiczki 

o  

  
o  



o  

 

 

5. Słuchanie wiersza M. Konopnickiej pt. "Jesienią, jesienią": 

 odszukiwanie ilustracji obrazujących treść utworu i nazywanie 

obrazków owoców- czerwone jabłuszko, złocista gruszeczka 

 określanie w jakiej pozycji znajduje się głoska "sz" i "cz" w tych 

wyrazach: 

czerwone-na początku wyrazu 

jabłuszko- w środku wyrazu 

gruszeczka- w środku wyrazu 



 recytowanie fragmentu utworu połączone z inscenizacją treści-dzieci 

powtarzają : "Jesienią, jesienią sady się rumienią", kołyszą w lekkim 

rozkroku, unoszą ręce do góry, poruszają nadgarstkami, wykonują 

skłony i przysiady 

6.  Zabawa w zdrobnienia:  pokazujemy dzieciom obrazki i 

wymawiamy   nazwy przedmiotów, dzieci tworzą do nich 

zdrobnienia np: szczotka- szczoteczka, koszyk- koszyczek. 

Wszystkie wyrazy zawierają głoskę "sz" i "cz". 

  
 

  
 

7. Recytowanie krótkiej rymowanki z jednoczesnym poruszaniem się po 

pokoju i naśladowaniem chodzenia po liściach: " Szu, szu ,szu, szu, szu 

, szu, jesień , jesień jest już tu. Sza, sza, sza, sza, sza, sza, jesień złote 

jabłka da . Szy, szy, szy, szy, szy, szy, jabłka dwa i gruszki trzy. 

     M. Konopnicka "Jesienią , jesienią."  

 

                     Jesienią, jesienią sady się rumienią, 

                     czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią. 

 

                     Czerwone jabłuszka, złociste gruszeczki 

                     świecą się jak gwiazdy pomiędzy listeczki.  



                    Pójdę ja się pójdę pokłonić jabłoni, 

                     może mi jabłuszko w czapeczkę uroni. 

                     Pójdę ja do gruszy, nadstawię fartuszka, 

                     może w niego wpadnie jakaś śliczna gruszka. 

 

                     Jesienią, jesienią sady się rumienią, 

                     czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią. 

 

 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

„Łyżeczkowa zabawa” 
Kilka plastikowych łyżek, pisak suchościeralny i wiele możliwości tworzenia zabaw 
edukacyjnych. Czytanie sylabowe, cyfry rzymskie, nauka liczenia, zabawy z 
emocjami i trening małej motoryki to wszystko w jednej zabawie. 

          Potrzebujecie kilka plastikowych łyżek białego koloru i kilka przezroczystych. 
Pisak suchościeralny świetnie nadaje się do pisania po łyżkach jak i szybkiego 
zmazywania. Jeśli chcemy przygotować napisy na stałe, wystarczy użyć zwykłego 
markera.  
Za pomocą dwóch łyżek białej i przezroczystej łączymy spółgłoski z samogłoskami i 
odczytujemy kolejne sylaby. To świetny sposób na naukę czytanie przez zabawę i 
trening pisania pierwszych literek w niebanalny sposób. 
 

 
                      

 
           
 



 

 

 


