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Zajęcia logopedyczne 
 
Serdecznie proszę rodziców o systematyczną pracę logopedyczną z dzieckiem w domu. Poniższe 
zestawy ćwiczeń należy ćwiczyć minimalnie dwa razy w tygodniu, dla uzyskania lepszych rezultatów- 
codziennie. Zadaję pracę opartą głównie na usprawnianiu narządów mowy, ćwiczeniach 
oddechowych i grach słownych. Nie nalegam, by ćwiczyli Państwo poprawną wymowę zaburzonych 
głosek, ponieważ nieprofesjonalne podejście może przyczynić się do pogłębiania wady lub utrwalania 
nieprawidłowej wymowy. Podam jednak parę wskazówek. Służę również pomocą w każdej chwili. 
Zachęcam do komunikacji. Proszę śledzić stronę szkoły- będą pojawiały się nowe zestawy ćwiczeń. 
 
Przypominam również, że ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych  nie wykonujemy z dzieckiem, 
które ma katar. 
 
 
 
Część wspólna dla grupy 5- latków, 6- latków i uczniów klas 1-3  
uczestniczących w terapii logopedycznej 
 
1)Na początek robimy wdech nosek i długi wydech ustami. Powtarzamy x5. 
 
Proszę przygotować piórko i nitkę. Optymalnie zamiast pióra można podzielić chusteczkę higieniczną 
na warstwy i posłużyć się  jedną z takich warstw (ważne żeby element był bardzo lekki). 
Przywiązujemy piórko/chusteczkę do ok. 40 cm nitki. Zachęcamy dziecko do trzymania za nić i 
dmuchania na piórko/ chusteczkę w taki sposób, by jak najdłużej utrzymywało się w górze. Ćwiczymy 
ok. 3-5 min, najlepiej na stojąco. Do ćwiczenia można wracać co kilkanaście minut. 
 
2)Wykonujemy ćwiczenia artykulacyjne według ilustracji i instrukcji zamieszczonych na kolejnej 
stronie. Każdy element wykonujemy przez pół minuty. Warto wykorzystać klepsydrę, która dla dzieci 
zawsze jest atrakcyjnym dodatkiem. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Grupa 5- latków, 6- latków  i  klas 1-3 
 
Zabawa „Prawda- fałsz”. Prosimy dziecko by przyglądało się uważnie poniższemu obrazkowi. 
Następnie zadajemy mu pytania do obrazka. Zadaniem dziecka jest stwierdzenie, czy zdanie jest 
prawdą czy fałszem. Jeżeli dziecko radzi sobie bardzo dobrze, można zamienić się rolami- prosimy 
dziecko, by ułożyło własne pytania do obrazka, a rodzic odpowiada „prawda” lub „fałsz”. 
 



 
 

1. Obrazek przedstawia bajkę o Czerwonym Kapturku. 
2. Wszystkie krasnale mają czerwone ubranka. 
3. Dziewczynka ma czarne włosy. 
4. Na sznurku wiszą podkoszulki. 
5. W wazonie są kwiaty bzu. 
6. Na obrazku jest jeż. 
7. Przez okno zagląda Elza z Krainy Lodu. 
8. Krasnal z pomarańczową czapką ma małą kanapkę. 
9. Krasnal w czerwonej czapce czyta książkę. 
10. Na ścianie wiszą zdjęcia krasnali. 
11. W pokoju jest dywan. 
12. Dziewczynka jest bardzo smutna. 
13. Do niebieskiego wiadra zagląda ślimak. 
14. Na jednym z krzesełek leży ściereczka. 
15. W koszu są cukierki. 

 
 
 
 
 
 
Zajęcia logopedyczne- rewalidacyjne 
 
Uwaga! 
W tym tygodniu zajęcia logopedyczne- rewalidacyjne odbędą się w szkole. 


