
TEMAT TYGODNIA: DOMOWE ZABAWY W GŁOSKAMI (25.03-31.03.2020) 

 

Szanowni Rodzice! 

W związku z przedłużającą się sytuacją zagrożenia epidemicznego w naszym kraju  

i zarządzeniu dotyczącemu zdalnego nauczania Państwa dzieci, poniżej przedstawiamy 

propozycję ćwiczeń i zabaw logopedycznych na kolejny tydzień, które możecie Państwo 

wykonywać z dzieckiem w domu. Poniżej przedstawiamy kilka ćwiczeń logopedycznych, 

które możecie Państwo wykonywać z dzieckiem w domu. Prosiłybyśmy o znalezienie chociaż 

10 minut każdego dnia na ćwiczenia. Wybierzcie stałą porę, aby ćwiczenia były stałym 

rytuałem dnia. Niech będzie to forma zabawy, aby dziecko było zainteresowane. Proszę, 

bądźcie Państwo cierpliwi, gdy cos nie wychodzi, nie zniechęcajcie się, a razem będziemy 

cieszyć się z sukcesu Państwa dziecka. 

Serdecznie pozdrawiamy  

 

1. Ćwiczenia słuchowe: 

 Rozpoznawanie różnych przedmiotów w zamkniętym pudełku po wydawanym 

odgłosie – groch, kamyki, gwoździe, cukier, kasza itp. 

 Uderzanie o siebie klockami, łyżeczkami, garnuszkami; uderzanie łyżeczką o pustą 

szklankę, o szklankę z wodą, klaskanie, darcie papieru, gniecenie papieru, przelewanie 

wody( z wysokości, z niska), drapanie po szkle, papierze, stole. 

 Rozpoznawanie głosu, szmeru, źródła dźwięku – miejsca, kierunku, odległości, ilości 

dźwięków (dużo- mało), głośności ( cicho – głośno). 

 Wyróżnianie wyrazów w zdaniu. ( stawiamy tyle klocków, rysujemy tyle kółeczek, 

klaszczemy tyle razy ile słów słyszy dziecko w wypowiadanym zdaniu) 

 

2. Ćwiczenia oddechowe: 

 Wdech nosem ( usta zamknięte) i wydech ustami. 

 Dmuchanie na piłeczkę pingpongową, wyścigi piłeczek. 

 Chłodzenie „ gorącej zupy” – dmuchanie ciągłym strumieniem. 

 Nadmuchiwanie balonika. 

Dzieci na zajęciach logopedycznych w przedszkolu bardzo lubiły ćwiczenia  

z wykorzystaniem dmuchajek  zachęcamy więc Was, Kochani Rodzice, abyście 

spróbowali taką dmuchajkę wykonać razem z dzieckiem w domu. Poniżej link  

z instrukcją: https://www.youtube.com/watch?v=HPOL8CtdFWA  Będzie to również świetne 

ćwiczenie usprawniające motorykę małą! 

3. Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych – tym razem zachęcamy do ćwiczeń 

buzi i języka razem ze słodziakami!  

https://www.youtube.com/watch?v=HPOL8CtdFWA


 

 

Drodzy Rodzice, zdajemy sobie sprawę, że nie każdy z Was wie, jakie głoski dziecko 

w danym wieku powinno wypowiadać, dlatego też specjalnie dla Was przygotowałyśmy 

tabelkę przedstawiającą etapy rozwoju mowy dziecka przedszkolnego. Prosimy  

o zapoznanie się z nią i dobranie odpowiedniej karty pracy uwzględniając indywidualne 

możliwości dziecka oraz sugerując się ćwiczeniami, które dziecko na wklejone do zeszytu 

z logopedii  

Wiek dziecka Artykulacja głosek 

3 rok życia Pojawiają się proste zdania. Dziecko 

wymawia samogłoski a, o, u, i, y, e, ą, ę 

oraz spółgłoski: p, pi, b, bi, m, mi, d, t, n, 

w, f, wi, fi, ś, ć, ź,dź, ń, l, li, k, g, ki, gi, ch, 

j, ł, s, z, c, dz. 

4-5 rok życia Pojawiają się głoski sz, ż, cz, dż 

5-6 rok życia Utrwalenie głosek sz, ż, cz, dż oraz r. 

 

Propozycje kart prac w kolejnych plikach, odpowiednio do wieku. Życzymy udanej zabawy!  


