












 



Kolejna dawka ćwiczeń. Nowe propozycje. 

Zapraszam do kontynuacji ćwiczeń logopedycznych  zawartych w  poprzednim tygodniu.       

W zestawie znalazły się   propozycje: 

 -ćwiczeń oddechowych , 

-usprawniających narządy mowy, 

-ćwiczeń słuchowych. 

 Rodzic wykonuje ćwiczenia razem z dzieckiem. Miłej pracy i zabawy.  

1.Słoneczko- drukujemy rysunek.    Rysunek słoneczka  z pustymi kółkami do ćwiczeń 

oddechowych. W miejsce kółek układamy waciki albo ścinki kolorowych papierków możemy 

zdmuchiwać ustami albo przez słomkę. Jeśli nie możemy wydrukować tego ćwiczenia proszę 

na oddzielnej kartce narysować albo obrysować kółka. Możemy je również pokolorować, 

utrwalając w ten sposób podstawowe  nazwy kolorów. Na kółkach układamy jak powyżej. 

2.Wydrukuj dwa  razy . Ćwiczenie polega na dobieraniu elementów w pary i ich nazywaniu. 

W przypadku braku drukarki nazywamy obrazki, dzielimy wyrazy na sylaby utrwalamy 

słownictwo. 

3.Wielkanocne memory  -drukujemy w dwóch egzemplarzach i wycinamy, zabawa polega na 

wyszukiwaniu i nazywaniu obrazków w kółkach i podzieleniu wyrazów na sylaby/ możemy 

wyklaskać ilość sylab-pomagamy dziecku/. W przypadku braku wydruku prosimy o nazwanie 

obrazków i dzieleniu wyrazów na sylaby. 

4. Puzzle obrazkowe-ilustracja wielkanocna zając na trawie . Proszę o wydrukowanie 

ilustracji można w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz wycinamy wzdłuż linii. Dziecko 

próbuje ułożyć rysunek  na niewyciętym wzorze, następnie próbuje ułożyć samodzielnie cały 

rysunek. Wersja bez wydruku dziecko wymienia co widzi na rysunku lub wskazuje na 

polecenie gdzie jest?. 

5. Wielkanocna gimnastyka buzi, wykonujemy ćwiczenia zgodnie z instrukcją . Dobrze 

wykonywać te ćwiczenia przed lustrem , niektóre dzieci nie lubią ćwiczyć przed nim ,w takim 

wypadku ćwiczymy z dzieckiem na wprost . Rodzic czyta ćwiczenie i pokazuje, prosi             

o powtórzenie przez dziecko/ zrób tak jak ja/. 

6. Do omawiania zwyczajów świątecznych wykorzystujemy planszę co wkładamy do koszyka 

z symbolami komunikacji. Możemy też wspólnie przygotować KOSZYCZEK 

WIELKANOCNY. Wyjaśniamy na początek kolejne symbole na planszy, powtarzamy 

wyrazy, dzielimy na sylaby, prosimy o wskazanie ich na  polecenie. 

7.Wielkanocne dopasowywanie dopasuj wg wzoru. Rodzic czyta ,dziecko wskazuje właściwy 

rysunek lub odpowiada na pytanie co to jest?  

 



 


