
Dzień dziecka na słodko!

  Tola, Olek i Adam rzadko jedzą słodycze, gdyż dbają o swoje zęby (przesuwamy 

językiem po zębach górnych i dolnych). Są jednak wyjątkowe dni, w których mogą 

sobie pozwolić na małe coś niecoś.  Dzień Dziecka w tym roku był czekoladowy. 

Wszyscy pili gorącą czekoladę oraz jedli kostki czekolady (powtarzamy: mniam, 

mniam...). Mama upiekła również czekoladowe babeczki! (oblizujemy szeroko 

otwarte usta). Dzieci podziliły się nimi z całą rodziną i ze swoimi przyjaciółmi. To 

była prawdziwa uczta!  Nie zabrakło rówież dobrej zabawy przy muzyce. Co było 

przebojem dnia? Oczywiście.... „Czekolada”!

CZEKOLADA

piosenka dostępna na kanale YouTube: CZEKOLADA – @Śpiewanki.tv - Piosenki dla dzieci

Wszystkie dzieci chcą jeść czekoladę,     (oblizujemy szeroko otwarte usta)

mama chce jeść czekoladę, tata chce jeść czekoladę!

Jesteście gotowi? Wszyscy jemy pyszną czekoladę!  

            (mlaskamy językiem o podniebienie)

Raz, dwa, raz, dwa, trzy!   

    (rytmicznie poruszamy jęyzkiem w lewo, w prawo, do góry i na dół)

Mama mówi „czekolada”, tata mówi „czekolada”! 

     (wyraźnie powtarzamy słowo: czekolada)

Wszyscy jemy pyszną czekoladę!   (mlaskamy)

https://www.youtube.com/channel/UCfhlZKevccETBEcAIL-D0yw


Da nam siłę czkolada, (jak najmocniej przyciskamy język do podniebienia) 

da nam uśmiech czekolada!   (uśmiechamy się szeroko)

Wszyscy jemy pyszną czekoladę!   (mlaskamy)

Czeko, czeko, klap, klap....(2x); 

  (wyraźnie powtarzamy słowa zwracając uwagę na głoski  CZ, L)

Wszyscy jemy pyszną czekoladę!  (oblizujemy szeroko otwarte usta )

CZEKOLADA, CZEKOLADA, CZEKOLADA, CZEKOLADA,

CZEKOLADA czeko czeko, CZEKOLADA czeko czeko  

(powtarzamy wyrazy pamiętając o wymowie głoski cz: język uniesiony do góry, usta 

zaokrąglone)

Machamy do dzieci prawą rączką tak!  

A teraz machamy lewą rączką tak! 

 (machamy prawą i lewą ręką, równocześnie kierując

język w prawo i w lewo)

Bo daje dużo siły czekolada nam, 

 (jak najmocniej przyciskamy język do podniebienia)

Więc jemy czekoladę i śpiewamy tak:

Czeko, czeko, klap, klap... 

(wyraźnie powtarzamy słowa zwracając uwagę na głoski  CZ, L)

Wszyscy jemy pyszną czekoladę!  (oblizujemy szeroko otwarte usta)

CZEKOLADA, CZEKOLADA, CZEKOLADA, CZEKOLADA,

CZEKOLADA czeko czeko, CZEKOLADA czeko czeko

CZEKOLADA! Ha, ha, ha!  (wyraźnie powtarzamy słowa)



PROPONOWANE ĆWICZENIA:

1. Słuchamy piosenki wykonunując rytmiczne ruchy całym ciałem (można 
inspirować się postaciami z kreskówki lub wymyślić własny taniec).

2. Wykonujemy ćwiczenia buzi i języka do słów piosenki.

3. Powtarzamy słowa piosenki zwracając uwagę na wyraźną wymowę 
(szczególnie na wymowę głosek CZ, L).

4. Wspólnie śpiewamy piosenkę.

5. Nazywamy babeczki sylabami, które właśnie dziecko utrwala, np.
la, le, lo, ly, lu, ala, ele, olo, ulu, yly, al, el, ol, ul, yl;
cza, cze, czo, czy, czu, acza, ecze, oczo, uczu, yczy, acz, ecz, ocz, ucz, ycz;
fa, fe, fo, fy, fu, afa, efe, ofo, ufu, yfy, af, ef, of, yf, uf;
ta, te, to, ty, yu, ata, ete, oto, utu, yty, at, et, ot, yt, ut;
sa, se, so, sy, su, asa, ese, oso, usu, ysy, as, es, os, ys, us.

6. Dzieci, które potrafią, mogą same podpisywać babeczki literkami, sylabami 
lub imionami.

7.  Przeliczamy babeczki.

8. Nazywamy osoby, którym damy babeczkę. Staramy się wymyślać imiona, 
które zawierają ćwiczone głoski, np.
babeczka dla Lidzi, Lolka, Lucyny, Lusi, Lucka, Leszka, Laury, Ludmiły, 
Lidki, Lenki, Olka, Toli, Bolka, Uli, Ali, Eli, Celiny, Aldony, Aliny  ...;
dla Czesi, Cześka, Czarka, Mieczysława, Andżeliki, Andrzeja, Szymona, 
Szczepana,  Mateusza, Dariusza, Ryszarda, Mariusza, Agnieszki, Żanety, 
Żalkliny, Bożeny...;
dla Felka, Felicji, Franka, Faustyny, Filipa, Wiesi, Wali, Wacka, Weroniki, 
Wiktorii, Wojtka, Wandy, Wacławy, Walentyny, Wioli, Władka...;
dla Tadka, Toli, Teofila, Teodora, Teresy, Telimeny, Tekli, Tamary, Darka, 
Dominiki, Darii, Dagmary, Danuty, Donaty, Diany, Doroty..;
dla  Sabiny, Soni, Sylwii, Steni, Sandry, Sebastiana, Celestyny, Celiny, Cecylii,
Cezara, Zosi, Zuzi, Zenka, Zbyszka, Zdzisia, Zosi, Zyty, Zygmunta....

9. Ćwiczenie oddechowe - „Poczęstunek”. 
Wycinamy babeczki i za pomocą słomki przenosimy je na talerz lub 
plastikowe talerzyki. Możemy też nazywać osoby (zwierzątka, zabawki, lalki), 
których chcemy poczęstować babeczką.



Poczęstuj babeczkami rodzinę i przyjaciół!
Udanego świętowania!


