
Witam w kolejnym tygodniu małymi krokami zbliżamy się do końca roku szkolnego ale my nie 

zapominamy o ćwiczeniach . Zapraszam na kolejny tydzień z ćwiczeniami logopedycznymi.           

Celem tych ćwiczeń jest usprawnianie narządów mowy i zachęcanie do rozwijania komunikacji. 

1. Mój tygodniowy plan ćwiczeń. Proszę powtarzajcie ćwiczenia każdego dnia. Poprawa 

motoryki pracy mięśni odpowiedzialnych za  prawidłowe funkcjonowanie narządów mowy 

stworzy lepsze warunki do realizacji głosek. Nie zapominamy o ćwiczeniach oddechowych,    

w tym tygodniu proponuje wykorzystać bańki mydlane.  

2. Znajdź  różnicę , w każdym prostokącie znajduje się obrazek ,który różni  się jednym 

szczegółem. Wskaż różnice  albo zaznacz używając napisu edytuj i utwórz w górnym pasku, 

po kliknięciu ukarzą się propozycje z których wybierz - napisz. Po wciśnięciu napisz w górnym 

pasku zobaczymy przedmioty do zaznaczania można też wybrać kolor.  Nazwij środki 

transportu. Druga karta różnic  ze zwierzętami znajdź 6 różnic  między obrazkami. 

3. Karta plac zabaw ,sklep oraz jezioro i góry . Na kartach  znajdują się przedmioty, które kojarzą 

się z tymi miejscami. Nazwij przedmioty przyporządkuj miejscom. Kartę  można  wypełnić            

za pomocą narzędzi do pisania / opis tak jak w ćwiczeniach 2 /. 

4. Karty wakacje 1,2,3 . 

- przeczytaj kartę pierwszą odpowiedz na pytanie, gdzie spędzają lato Tata i Tomek?. Co robi 

tata i Tomek? Co ma Ala?, 

-zrób zadania zgodnie z poleceniami z karty 2, 

-znajdź przedmioty w rzędzie, które nie pasują, nazwij je, zaznacz za pomocą narzędzi  tak jak 

w ćwiczeniach 2, 3. 

5. Dwie karty –znajdź literę na początku wyrazów. Nazwij przedmioty, znajdź pierwszą literę. 

Zaznacz na karcie wg instrukcji tak jak w punkcie 2 

6. Bezpieczne wakacje -10 kart dotyczących zachowania bezpieczeństwa w czasie wakacji. 

Przeczytajcie karty z Rodzicami ,rozmawiajcie o swoich wcześniejszych przygodach w czasie 

wakacji. Zaplanujcie czas na te wakacje. 

7. Karta lato połącz  dwa jednakowe obrazki i nazwij je. 

8. Policz- karta. Nazwij przedmioty  . Wykonaj polecenie z karty. Można pisać na karcie za 

pomocą  mazaka. Instrukcja w ćwiczeniu 2. 

9. Połącz dwie połówki . Nazwij i znajdź dwie połówki tego samego przedmiotu. Można połączyć 

mazakiem postępując tak jak w poprzednich ćwiczeniach. 

 

 

 

 

 


















































