
 

Ć w i c z e n i a  j ę z y ko w e  z  e l e me n t a mi  r u c h u  

przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolnym      

 

 

 

 

1)  ZWIERZĘTA NA ŁĄCE  

 Dzieci dzielą się na 5 grup (np. po odliczeniu do 5, zbierają się „jedynki”, „dwójki”, 

„trójki”,....): 

1) świerszcze  (cyk, cyk...) 

2)  boćki  (kle, kle...) 

3) gąski  (gę, gę...) 

4) pszczoły  (bzz, bzz...) 

5)  żaby  (kum, kum, rere, kum...) 

 

Każda grupa zapraszana jest do wydawania odgłosów zwierząt innym sygnałem lub 

instrumentem. 

        np.  klaśnięcie - świerszcze 

               dzwonek - żaby 

               trąbka - pszczoły 

               gwizdek - boćki 

               flet - gąski 

Na dany sygnał odpowiednia grupa „zwierząt wydaje odgłos oraz wykonuje 

charakterystyczne dla tychże zwierząt ruchy. 

 

 

2)  STRAŻACY 

Dzieci bawią się w gaszenie pożaru. Chcą pomóc strażakowi Staszkowi ugasić pożar               

u sąsiada. Płomienie ognia gaszone wodą, która szumi szszszsz, zaczynają        

syczeć ssss. I tak na zmianę: szumi woda i syczy ogień - szszssssszszszsssszszszsz. 

Coraz częściej słychać szum wody szszsz niż   syczenie ognia sss, gdyż dzielni 

strażacy opanowali żywioł. Szum wody dzieci obrazują powolnym ruchem rąk, a syk 

gaszonych płomieni szybkimi ruchami samych palców.  

 

 

3)  TRĄBKI 

Piotruś nowe trąbki ma, 
na tych trąbkach pięknie gra 

trututu 

trototo 
trutututu 

trototo 

 

 

 

dzieci naśladują rękoma granie na 

trąbkach zwracając się raz w prawą, raz 

w lewą stronę oraz stając na palcach 



 

 

4)  TRALA LA 

W Śpiewowicach, pięknym mieście, 

Na ulicy Wesolińskiej 

Mieszka sobie słynny śpiewak 

Pan Tralisław Tralaliński 

trala la trala la 

trala la la trala la  

trala lo trala lo 

trala lo lo trala lo 

Jego żona - Tralalona 

Jego córka - Tralalurka  

Jego synek - Tralalinek 

Jego piesek - Tralalesek 

trala lu trala lu 

trala lu lu trala lu 

trala le trala le 

trala le le trala le 

 
zwrotki wiersza wg J. Tuwima 

 

 

5)  KACZUSZKI 
Nad rzeczką, opodal krzaczka 

Mieszkała kaczka-dziwaczka 

kaczka szła: człap człap człap 
potem siadła: kwak kwak kwak 

Poszła sobie do fryzjera 

człap człap człap 
człap człap człap 

Aby kupić kilo sera 

kwak kwak kwak 

kwak kwak kwak 
A potem poszła do praczki 

człap człap człap 

człap człap człap 
Kupować pocztowe znaczki 

kwak kwak kwak 

kwak kwak kwak 

 
     Wypowiadając „człap człap człap” - dzieci naśladują chód kaczek. 

     Wypowiadając „kwak kwak kwak” - dzieci siadają na dywanie. 

 
 

 

 
 

Opracowanie 

    Maria Radziejewska - logopeda 

 

 

 

 

Nauczyciel 

Dzieci idą według rytmu 

do przodu, do tyłu, 

klaszczą w dłonie. 

 

Nauczyciel 

Dzieci idą według rytmu 
do przodu, do tyłu, 

klaszczą w dłonie. 

 


