
Witam serdecznie w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania. Mam nadzieję, że 

radzicie sobie z zadaniami i ćwiczeniami, które Wam przesyłam. Dziś następna 

partia materiału.  

1. BAJKA LOGOPEDYCZNA „DZIEŃ MAMY” 

Przeczytajcie bajkę o zbliżającym się Dniu Mamy, a przy tej okazji 
poćwiczcie wasze języczki, buzie i policzki. 

Kubuś obudził się z pięknym uśmiechem na buzi ( szeroki uśmiech) 
Nic dziwnego, dziś jest święto Mamy i dzień pełen niespodzianek. 
Kubuś przeciągnął się, ziewnął (mocno ziewamy, szeroko otwierając buzię). 
Wstał z łóżeczka i wyjrzał przez okno, rozglądając się w różne strony ( język 
oblizuje najpierw górne ząbki, potem dolne) 
Słoneczko pięknie świeciło – to będzie piękny dzień dla Mamy, pomyślał Kubuś i 
uśmiechnął się szeroko ( pokazujemy ząbki w szerokim uśmiechu). 
Kubuś obudzi tatę i razem poszli do sklepu ( tup – tup – tup ). 
Kupili wszystkie składniki na czekoladowe ciasto, kwiaty, baloniki i pyszne 
owoce na soki. 
Tato położył piękny biały obrus na stole (przesuwamy szeroki język po 
podniebieniu), który przedtem dokładnie wyprasował (pssssssss........). Na stole 
postawił ulubiony dzban Mamy z kolorowymi tulipanami. Ach, jak pięknie 
pachniały ( długi i głęboki wdech noskiem, długi i spokojny wydech buzią, 
wraz z przedłużoną artykulacją głoski aaaaa....) 
Następnie przyszedł czas na upieczenie ciasta. Kubuś pod fachowym okiem taty 
dokładał do miski wszystkie składniki, dokładnie ucierał (sz.....sz......sz......) i 
mieszał ( wykonujemy okrężne ruchy mocno wysuniętym z buzi językiem – 
buzia szeroko otwarta) I oto już ciasto można włożyć do piekarnika ( 
szerokie otwieranie i zamykanie buzi.). Następnie panowie zmiksowali 
pomarańcze, marchewki i jabłka na pyszny sok ( brrruumm, brrruumm, 
brrruuumm). 
Po chwili w domu zaczął się rozchodzić wspaniały zapach ( wdech noskiem 
i wydech buzią). Zostało jeszcze przystrojenie domu balonikami i 
serpentynkami ( wdech buzią – zatrzymanie powietrza przez chwilę w jamie 
ustnej, tzw  ,,balonik’’, wirowanie , wysuniętym z buzi językiem. Na koniec 
Kubuś z tatusiem posprzątali mieszkanie- odkurzyli podłogę ( oblizywanie dna 
jamy ustnej za dolnymi ząbkami), pościerali kurze, nawet z wysokich 
półek  (oblizywanie policzków od wewnątrz, górnych ząbków od wewnątrz i 
na zewnątrz.) 
Kiedy przyszła mama z pracy, była bardzo szczęśliwa z przygotowanej 
niespodzianki. Zjedli pyszne ciasto ( przeżuwanie – buzia zamknięta) wypili 



pyszne soki (picie soku przez rurkę). Mama ucieszyła się z pięknych kwiatów. Po 
złożeniu Mamie pięknych życzeń, wielu uściskach i całusach ( 
przesyłamy całuski)  Kubuś z tatusiem zaprosili Mamę do kina, a potem poszli 
na spacer do kwitnącego parku. 
 

2. ĆWICZENIA KONCETRACJI SŁUCHOWEJ 

 

Rodzic prosi, by dziecko wysłuchało z uwagą krótkich zdań.  Po 

przeczytaniu każdego po kolei  dziecko mówi jaki wyraz występuje na 

początku zadania, a jaki na końcu. 

 

Mała Ala bardzo lubi jeść kiwi. 

Kotek Mruczek śpi. 

Na stole stoi kolorowy wazon. 

Wczoraj mama kupiła świeże bułeczki. 

Karol lubi czytać książki. 

Książka ma dużo stron. 

Wesoła Alinka bawi się z kotkiem. 

Słonie to duże zwierzęta. 

W ogrodzie rosną ogórki. 

 

3. WYRAŻENIA DŹWIĘKONAŚLADOWCZE 

 

 Wspólna recytacja wiersza „Zwierzęce gadanie” ( rodzic czyta 

początek , dziecko kończy wers naśladując głosy zwierząt) 

Co mówi bocian , gdy żabkę zjeść chce? Kle , kle, kle. 
Co mówi żaba , gdy bocianów tłum? Kum, kum ,kum. 
Co mówi kaczka , gdy jest bardzo zła? Kwa, kwa, kwa. 

Co mówi kotek , gdy mleczko by chciał? Miau, miau, miau. 
Co mówi kura, gdy nosi jajko? Ko, ko, ko. 
Co mówi kogut , gdy budzi w kurniku? Kukuryku. 

Co mówi koza , gdy jeść jej się chce ? Mee mee, mee. 
Co mówi krowa , gdy braknie jej tchu? Muu, muu, muu. 

Co mówi wrona , gdy wstaje co dnia ?. Kra, kra, kra. 
Co mówi piesek , gdy kość zjeść by chciał? Hau, hau, hau. 
Co mówi baran , gdy spać mu się chce?. Bee, bee, bee. 

Co mówi ryba , gdy powiedzieć chce? 

Nic, przecież ryby nie mają głosu!. 
 



 Interaktywne ćwiczenia ze zwierzętami. Spróbujcie naśladować 

dane zwierzę, a następnie dopasować taki sam dźwięk  

 

https://wordwall.net/pl/resource/1924114 

 

4. ĆWICZENIA ODDECHOWE 

Do tych ćwiczeń wykorzystajcie bańki mydlane, pobawcie się nimi w różnych 

konfiguracjach, w zależności od potrzeb i możliwości dziecka. Jeżeli nie macie w 

domu baniek możecie je zrobić sami. (1 litr ciepłej wody, 30 ml płynu do 

naczyń, 15 ml gliceryny, ewentualnie łyżeczka cukru bądź cukru pudru)  

 Gdy dziecko ma problemy z dmuchaniem, albo w ogóle nie 

dmucha, zacznijcie od chuchania. Rodzic robi bańkę mydlaną, a 

dziecko lekko chucha na bańkę,  by bańka ruszyła się 

 Dmuchamy bańki raz długo, raz krótko, słabo, mocno, bardzo 

mocno, tak, żeby dziecko mogło zobaczyć siłę wydechu 

 Wykorzystajcie bańki do utrwalania artykulacji, przebijamy palcem 

wskazującym kolejne bańki wymawiając ćwiczone samogłoski, 

sylaby bądź wyrazy  z daną głoską. 

 Dzieci, które nie wokalizują wodzą wzrokiem za lecącymi bańkami, 

dotykają palcem, bądź dmuchają tak, by bańki nie spadły na 

podłogę 

 

5. CO NIE PASUJE? 

Dziecko  nazywa poszczególne przedmioty z danego rzędu, zastanawia 

się, który obrazek nie pasuje do pozostałych, próbuje uzasadnić swoją 

odpowiedz. Na dole karty pracy podane są odpowiedzi. Gdy dziecko nie 

będzie umiało wskazać właściwego obrazka, spróbujcie go nakierować.  

https://wordwall.net/pl/resource/1924114


 
 

 

 

 



6. ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE INTERAKTYWNE 

 

Wybierzcie ćwiczenia z głoskami, które aktualnie utrwalamy. Są to 

ćwiczenia w formie zabaw interaktywnych. Uczą pamięci wzrokowej,  

koncentracji uwagi oraz spostrzegawczości. Nazwij prawidłowo każdy 

odkryty obrazek z dana głoska, a następnie znajdź parę.  Zwróć uwagę na 

właściwe ułożenie języka i układ ust, pamiętaj, że język nie wychodzi z 

buzi. Zapamiętaj wzrokowo gdzie znajdują się obrazki. Na pewno sobie 

poradzisz. Powodzenia! 

 

 Utrwalanie głoski CZ  

https://wordwall.net/pl/resource/1436856 

 Utrwalanie głoski SZ  

https://wordwall.net/pl/resource/1202582 

 Utrwalanie głoski RZ 

https://wordwall.net/pl/resource/1681236 

 Utrwalanie głoski S 

https://wordwall.net/pl/resource/2517015 

 Utrwalanie głoski C 

https://wordwall.net/pl/resource/2242948 

 Utrwalanie głoski Ć 

https://wordwall.net/pl/resource/1323226 

 Utrwalanie głoski L 

https://wordwall.net/pl/resource/998859 

 Utrwalanie głoski R 

https://wordwall.net/pl/resource/2047982 
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