
Witam w kolejnym tygodniu. 

Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i w miarę możliwości udaje wam się 
realizować chociaż część proponowanych przeze mnie ćwiczeń logopedycznych. 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Wam wielu radosnych i 
ciepłych chwil w rodzinnej atmosferze, smacznego jajka, mokrego dyngusa i 

mnóstwo wiosennego słońca. A nade wszystko zdrowia i spokoju! 

 

1. ĆWICZENIA SŁUCHU FONEMATYCZNEGO 
 
Ćwiczenia te kształtują umiejętność rozróżniania najmniejszych 
elementów mowy, co jest podstawowym elementem prawidłowego 
rozwoju mowy oraz umiejętności czytania i pisania. 
Rodzic wymawia dwa wyrazy o podobnym brzmieniu, dziecko wskazuje 
właściwy obrazek. Np. gdzie budy?, gdzie buty?. Ćwiczenie można 
wykonać bez obrazków. Dziecko powtarza za rodzicem podobne do siebie 
wyrazy. 

 

budy – buty, Tomek- domek 



 

fale – szale – sale 

 

kasza – kasa – Kasia 



 

boli – goli, wata, łata 

 

szałas – hałas, szóstka – chustka 



 

kura – kula, chrapie – chlapie

 

mak – rak – hak 



2. LOGOPEDYCZNA GRA PLANSZOWA  

Jest to prosta logopedyczna gra utrwalająca  różne głoski. Przeznaczona jest dla 
2 do 4 osób. Do zabawy potrzebne są pionki, kostka oraz kolorowe liczmany, 
mogą być kolorowe, pocięte karteczki. Wszyscy uczestnicy gry ustawiają swoje 
pionki na starcie, najmłodszy rzuca kostką, czyta słowo [lub powtarza za 
prowadzącym] i oznacza właściwy obrazek. Dla uatrakcyjnienia gry, 
można ułożyć zdanie z wylosowanym słowem. Wygrywa ten z graczy, który po 
okrążeniu planszy oznaczył najwięcej obrazków. Gdy każdy gracz ma swoją 
planszę, można kolorować wylosowane obrazki. 

Wybierzcie głoskę, którą aktualnie utrwalamy, bądź tą, którą już ćwiczyliśmy. 
Udanej zabawy! Gra do druku w załączniku. 

 

3. ZABAWY LOGOOPEDYCZNE Z PISANKĄ 

Wydrukuj bądź narysuj samodzielnie jajko z kółkami, a potem zrób kilka 
ćwiczeń logopedycznych 

                                      

✓ terapia ręki – pamiętaj, że stymulacja ręki pobudza ośrodki mowy!  

• pokoloruj  kółka kredkami 

• pomaluj kółka farbami 

• wylep plasteliną – lep, formuj, rozcieraj 

• zasyp kartkę ryżem i szukaj kropek zamiatając pędzelkiem 
✓ ćwiczenia oddechowe 



• przenieś kropki wycięte z kolorowego papieru za pomocą słomki 

• nanieś plamkę wodnistej farby i rozdmuchaj przez słomkę 

• zasyp kartkę ryżem i szukaj kropek dmuchając delikatnie przez 
słomkę 

✓ ćwiczenia artykulacyjne 

• każde kółko podpisz wyrazem z ćwiczoną prze ciebie głoską i 
wymawiaj je prawidłowo  

• oznacz każde koło cyfra i przeliczaj od najmniejszej do największej i 
odwrotnie 
 

4. ZABAWY Z RYTMEM 

Poprzez te zabawy z rytmem usprawniamy funkcje słuchowe. Zadanie dziecka 
polega na tym, aby patrząc na model dźwiękowy umiało odtworzyć rytm: 

• układając klocki według wzoru 

• wystukując rytm na bębenku lub innym przedmiocie lub klaszcząc 

• wystukując rytm naprzemiennie – uderzając w stół, klaszcząc, 
uderzając w bębenek 

W załączniku przesyłam schematy rytmu, ale oczywiście można stworzyć swoje 
za pomocą kartki i kolorowych kredek. Możemy tez odwrócić role. My 
wystukujemy bądź układamy z klocków rytm  - dziecko szuka właściwego 
schematu. 

5. WIELKANOC – ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE 

W załączniku znajdziecie ćwiczenia związane z Wielkanocą. Dzięki nim możecie 
ćwiczyć wiele umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozwoju mowy: 

• logiczne myślenie 

• motorykę małą 

• koordynacje wzrokowo – słuchową,  

• artykulację 

• kategoryzacje 

• szeregi  


