
Scenariusz zajęć dla dzieci utrwalających wymowę głosek “f” i “w” 
 

 Środa 22.04.2020 r. 
 

Zajęcia nr 5 
 

 Utrwalanie wymowy głosek “f” i “w” - Żyrafa Wanda 
 

 (Polecenia czytają rodzice/opiekunowie)  
 

Dzisiaj Wam przedstawię żyrafę Wandę. Żyrafy w naturze żyją w Afryce.  
Ich ulubionym pokarmem są liście akacji. Nie pogardzą też trawą, chociaż z 
trudem schylają się po nią, ze względu na swoją bardzo długą szyję. Nasza żyrafa 
żyje w ZOO. 
 

1. Przygotuj: blok rysunkowy, kredki,nożyczki, zeszyt do zajęć logopedycznych. 
 

2.  Zegnij kartkę z bloku rysunkowego wzdłuż dłuższego boku i przetnij po linii 
zgięcia. Ponacinaj powstały pasek gęsto nożyczkami; zrób trawkę. 

  
3. Dmuchaj w trawkę; nabierz powietrza (pamiętaj - wdech ustami) i 

przesuwając nacięty pasek dmuchaj w kolejne źdźbła trawy tak, aby się 
uginały.  
Postaraj się nabrać tyle powietrza, aby wystarczyło go na cały pasek. 

 
4. Teraz dla naszej żyrafy skosimy trochę trawy.  

 
- Wyobraź sobie, że Twoja  buzia jest kosiarką. 

 
- Kosiarka musi złapać trawę – górnymi  zębami lekko zagryź dolną wargę. 

 
- Kiedy kosiarka trzyma już trawę, musisz ją uruchomić.  

 
- Udawaj, że włączasz kosiarkę (np. przyciskając policzek jak przycisk) i 

zaczynij głośno wypowiadać “wwwwww”.  
 

5. Powtórz sylaby; 
 

- wa, fa, wa, fa; 
 

- wo, fo, wo, fo; 
 

- wu, fu, wu, fu; 
 

- we, fe, we, fe; 
 

- wy, fy, wy, fy. 
 

6. Kolej nakarmić żyrafę jej ulubionymi listkami.  
Policz listki wokół portretu żyrafy. Narysuj tyle samo listków na kartce z 
bloku.  Poproś rodziców/opiekunów, aby przeczytali wyrazy zapisane na 
listkach.  
Powtarzaj je kolejno.  



 
 

https://www.decobazaar.com/produkt-plakat-zyrafa-zwierzeta-afryki-watercolor-36-wzorow-6384950.html 

 
Jeżeli udało się Tobie powtórzyć poprawnie wyraz możesz pokolorować listek.  
Ile pokolorowałeś listków? Jak wszystkie, to gratuluję! 
 

7. Kolej na trudniejsze zadanie. Powtórz zapisane niżej zdania starannie 
wymawiając głoski “f” i “w”. 

 
- Foka ma miękkie futerko. 
- Mama Franka wałkuje ciasto na placek owocowy. 
- Felek lubi kąpiel w wannie. 
- Babcia zrobiła Weronice sweterek z wełny. 
- Dziadek Wojtek ma wygodny fotel. 
- Mała Wiktoria wozi lalki na spacer w fioletowym wózku. 
- Felicja gra na flecie wesołą melodię. 
- Morskie fale zalewają wydmy. 
- Wiesiek maluje farbą wysoki płot. 
- Woda mineralna jest zdrowa.  

 
8. W zeszycie do zajęć logopedycznych narysuj dwie rzeczy: jedną , w której 

nazwie  słyszysz głoskę “f” i jedną, w której nazwie słyszysz głoskę “w” oraz 
uśmiechniętą  minkę za udział w zajęciach. 

 
Dziękuję - logopeda 

Grażyna Kępa 
 



 
 
  
 
 
 


