
Witam serdecznie, 

Przesyłam kolejną partię materiału na najbliższy tydzień. Zapraszam do 

skorzystania z proponowanych przeze mnie ćwiczeń. 

 

1. ĆWICZENIA MOTORYCZNE NARZĄDÓW MOWY 

Jako rozgrzewkę wykonajcie ćwiczenia usprawniająca narządy 

artykulacyjne, między innymi język, buzie, policzki. Proponuje zestaw 12 

interaktywnych ćwiczeń w wersji wiosennej. Wystarczy zakręcić kołem, 

wylosować ćwiczenie i prawidłowo je wykonać. Powodzenia! 

https://www.logopestka.pl/zabia-gimnastyka-buzi-i-jezyka-gra-online/ 

 

2. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM 

Ćwiczenia te trenują pamięć słuchową oraz słuchanie ze zrozumieniem. 

Na podstawie usłyszanych informacji dziecko wykonuje polecenie. 

Doskonalimy w ten sposób umiejętność liczenia, rozumienia pojęć typu 

„drugi od końca”, „ostatni”, a także rozumienia relacji przestrzennych – 

nad, pod, za itp. 

Jeżeli dziecko nie posiada jeszcze którejś z wymienionych umiejętności, 

nic nie stoi na przeszkodzie, by właśnie te ćwiczenia wykorzystać do 

stopniowego ich wykorzystania 

 przyjrzyj się uważnie obrazkowi i określ, które zdanie jest 

prawdziwe, a które fałszywe 

 przyjrzyj się uważnie obrazkowi i odpowiedz na pytania 

 przyjrzyj się uważnie obrazkowi i zmień go według wskazówek 

 

(Zadania w załączniku) 

 

3. ĆWICZENIA PERCEPCJI WZROKOWEJ – Z GÓRY I Z BOKU  

Zadaniem dziecka jest połączyć w pary te same zestawy klocków 

widziane z góry i z boku. Ćwiczymy w ten sposób orientację przestrzenna, 

umiejętność rozróżniania kolorów, a także percepcję wzrokową. Przy 

wykonywaniu tego zadania dziecko nazywa poszczególne kolory, mówi, 

jaki jest na dole, jaki na górze itd. 

 Zestawy 3 – elementowe -  dla młodszych dzieci 

 Zestawy 4  – elementowe – dla starszych dzieci 

 Zestawy 5 elementowe – dla najstarszych dzieci 

https://www.logopestka.pl/zabia-gimnastyka-buzi-i-jezyka-gra-online/


            ( Zadania w załączniku) 

4. ANALIZA I SYNTEZA SŁUCHOWA  - JAKA SYLABA 

Zadaniem dziecka jest zaznaczenie i nazwanie wszystkich obrazków, 

których nazwy rozpoczynają się na określoną sylabę. Prosimy by dziecko 

nazwało również pozostałe obrazki i powiedziało co słyszy na początku 

wyrazu. Możemy również wymyślać inne wyrazy zaczynające się na 

określoną głoskę. Młodsze dzieci, które nie poradzą sobie z tym 

zadaniem, dzielą wyrazy na sylaby, a najstarsze mogą dodatkowo 

wyodrębnić głoskę jaka słyszymy na końcu wyrazu, a kto poradzi sobie, 

wyodrębnić wszystkie głoski w wyrazie. 

 

(Zadania w załączniku) 

 

5. ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE – KÓŁKO I KRZYŻYK 

Dla utrwalania ćwiczonych przez Was głosek proponuję znaną grę kółko i 

krzyżyk w wydaniu logopedycznym. Możecie do tego użyć plastikowe 

nakrętki z symbolami X i O lub narysować te symbole na wyciętych z 

kartki kółkach. Po kolei zaznaczacie na planszy wybrane przez siebie 

wyrazy, prawidłowo je nazywając.  Wygrywa osoba, która pierwsza 

zaznaczy trzy swoje wyrazy w linii poziomej, pionowej lub ukośnej. 

 

(Zadania w załączniku) 

 

6. RYMY I RYMOWANKI 

Tworzenie rymów, uczenie się rymowanek bardzo korzystnie wpływa na 

rozwój inteligencji językowej dziecka. Zachęcam, aby nie tylko korzystać z 

gotowych tekstów, ale także tworzyć – wspólnie z dzieckiem – własne 

rymy, rymowanki. 

 Dokończ rymowankę pasującym wyrazem. 

 Poleciała biedronka wysoko do …. 

 Nalała Ola mleczka do białego …. 

 Stojąc na podłodze skoczył na jednej …. 

 Kiedy skończy się bajeczka wskocz szybko do …. 

 Zmienne ciągle miał humory, raz chciał ogórki, a raz … 

 Róże, stokrotki i bratki to moje ulubione … 

 Co ta mała muszka szepnęła ci do … 



 Przeczytaj rymowankę, powtórzcie ją razem z dzieckiem, a potem 

nazwijcie rymy jakie się pojawiły w tekście. Może również dorosły czytać 

rymowankę, a dziecko uzupełnia same rymy 

 Pieje kogut kukuryku 

Wstawaj mały mój chłopczyku 

Chłopczyk rano się obudził 

Patrzy ile wokół ludzi 

Dziękuję ci koguciku 

Za twoje kukuryku 

 Ślimak, ślimak, wystaw rogi 

Dam ci sera na pierogi 

Jak nie sera, to kapusty 

Od kapusty będziesz tłusty 

 Pamiętaj dziś łakomczuszku 

O malutkim swoim brzuszku 

Bo lubi czasem ten brzuszek 

Zjeść także trochę jabłuszek 

 Chcesz być zwinny jak wiewiórka? 

Chcesz być zwinny jak zajączek? 

Chcesz być silny jak miś? 

Więc warzywa jedz od dziś. 

 Policzymy co się ma: 

Mam dwie ręce, łokcie dwa 

Dwa kolanka, nogi dwie 

Wszystko piękne zgadza się 

Dwoje uszu, oczka dwa, 

No i buzię też się ma 

A ponieważ buzia je 

Chciałbym buzie też mieć dwie! 


