
Dzień dobry  

Zaglądającym tu Mamom, z okazji niedawnego święta, życzę wszystkiego, co 

najlepsze, szczególnie w tym trudnym czasie, kiedy jesteście nie tylko Mamami, 

ale również nauczycielkami i terapeutkami swoich dzieci. 

I zapraszam do wysłuchania piosenki. Dzieci zaś namawiam do wspólnego 

śpiewania. A może także potańczenia? 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA 

 

Bawcie się dalej wspólnie. 

 

Kwieciste minki  

https://www.logopestka.pl/kwieciste-minki-karty-do-cwiczen1-buzi-i-jezyka/ 

Wydrukowane karty posłużą do gry w „Piotrusia logopedycznego”. 

 

Ćwiczenia oddechowe 

 

✓ https://youtu.be/2yFNv8PElDI 

Filmik proponuję wykorzystać także jako zrobienie samodzielnego prezentu dla 

mamy. Z pewnością ucieszy się z takiego „malunku”:) 

✓ "Bańkowy świat" - kto z nas nie lubi baniek mydlanych? Jeśli pozostał po 

nich pusty pojemnik - nie przejmujcie się. Przepis na bańki mydlane 

znajdziecie w linku. Dmuchajcie ile chcecie! 

http://www.banki-mydlane.com.pl/zrobtosam.html 

✓ Muzyczno-taneczne ćwiczenia logopedyczne 

      https://www.youtube.com/watch?v=dHd4x6xu53Y 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA
https://youtu.be/2yFNv8PElDI
http://www.banki-mydlane.com.pl/zrobtosam.html
https://www.youtube.com/watch?v=dHd4x6xu53Y


 

Ćwiczenia utrwalające poprawną wymowę głosek 

 

Wiosenne kwiaty i motyle – łączymy w pary 

Zadanie: 

Na szarych prostokątach dorosły wpisuje utrwalane wyrazy. 

Dziecko wypowiada wyraz i łączy w parę kwiatek z motylem. 

Następnie po prawidłowym wypowiedzeniu wyrazu - dziecko koloruje obrazki. 

Obrazki do pobrania: 

https://www.logopestka.pl/wiosenne-kwiaty-i-motyle-laczymy-w-pary/ 

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2019/05/motylki-i-kwiaty-

czarno-biale-logopestka.pl_.pdf 

 

Wyrazy do wykorzystania: 

✓ [s] – sala, sałata, sanki, samolot, samochód, sandały, sarna, sobota, sok, 

sople, sowa, ser, seler, sukienka, surowy, uchy, sól, syrop, synek; masa, klasa, 

kasa, pasek, piasek, basen, fasola, osa, włosy, wąsy, mięso, la, nos, kłos, pies, lis; 

schody, słowik, spinka, stół, spodnie, skarpety; ognisko, pestka, plastelina, laska; 

✓  [sz] –szafa, szalik, szatnia, szabla, szachy, szopa, szofer, szeroki, szelki, 

szuflada, szufelka, szyba, szyja,  szyny, szynka,; koszula, wieszak, muszelka, 

paszek, leniuszek, naszyjnik; kosz, kapelusz, grosz, gulasz, mysz; szkoła, szklanka, 

szminka, szpilka, szpak; gruszka, poduszka, kasztan, paluszki; 

✓ [ś] – siano, siatka, siarka, siodło, sikorka; ślad, ślina, ślimak, śliwka, 

śmietnik, śmietana, śnieg, śniadanie, światło, świerk, świder; nasiona, mamusia, 

jesień, taśma, myśliwy, wiśnia, naleśnik, huśtawka; łoś, struś, tatuś, wieś, miś; 

✓ [l] – lato, las, lampa, latawiec, lody, loki, lodówka, lokomotywa, lew, leki, 

luneta, ludzie; pole, kula, fale, balon, kolano, palec; fasola, telefon, kalosze, 

cebula, samolot, naleśnik; ul, węgiel, medal, motyl, fotel, wafel; balkon, chleb, 

sklep, butelka, szklanka, plecy; plama, klamka, klocki, mleko; lalka, Lolek; 

https://www.logopestka.pl/wiosenne-kwiaty-i-motyle-laczymy-w-pary/


✓ [r] – drabina, droga, drewno, drewniaki, drut; strażak, wiatrak, siostra, 

futro, jutro, lustro, patrol, futryna, cytryna, strych; kołdra, wiadro, zdrowy, 

biedronka, landrynki, adres; praca pralka, pralnia, prasa, prosty, proszę prędko, 

precle, prezent, prośba; oprawa, uprasowany, wyprawa; brat, brama, bratki, 

broda, broszka, bruk, brudny, bryła; ubranie, obrazek, zebra, obroża, obrona, 

ubrudzony; kra, kraj, kran, kratka, krawiec, krawat, krok, kropla, krowa, kromka, 

kreda, krem, kret, kreska, królik, kruk, krótki; grad, grabie, granica, groch, 

gromada, gruby, grupa, grudzień, grypa; rama, rana, radio, ranek, rakieta, rok, 

ropa, rondel, rolnik, rosa, roślina, recepta, ręka, rękawiczka, ruch, rów, równy, 

róża, rumianek, ryba, rynek, rynna, rysunek, ryś, ryż; para, parasol, aparat, kora, 

korona, pora, korek, wtorek, teren, litera, cerata, skóra, dziura, biuro, pióro, 

murek, żyrafa, żyrandol; arkusz, latarka, sarna, port, tort, serce; żar, smar, 

katar, konduktor, pomidor, ser, skuter, sweter, cukier, lakier, mur, bór, chór; 

✓ [f] – fala, fasola, fajka, farby, fabryka, falbanka, foka, fotel, fontanna, 

futro; kafel, szafa, żyrafa, telefon, szufelka, kufer; kilof, flaga, flanela, flakon, 

flet, frytki; nafta, agrafka, pantofle, szuflada, alfabet, perfumy; 

✓ [w] – wata, wazon, wanna, walizka, węgiel, woda, Wojtek, wojsko, worek, 

wujek, wózek, wyspa; kawa, owoce, sowa, mewa, trawa; wrotki, wrona, wnuczek, 

konwalia, serwetka, królewna; 

✓ [h] – chata, hala, chomik, herbata, choinka, chodnik; szachy, mucha, ucho, 

kucharz, suchar, zachód; brzuch, mech, orzech, piach, groch, puch; chleb, 

chmura, chrust, olcha, schody, chochla; 

✓ [k] – kawa, Kamil, kanapa, kamień, kolano, komin, koło, koszula, koza, 

keczup, kefir, kura; oko, foka, mąka, ręka, makaron, mleko; sok, mak, rak, chomik, 

worek, pająk, ołówek, piasek, język, zamek, pasek, wieszak; laska, piórko, jabłko, 

bułka, piłka, paczka; klucz, krowa, kran, krem, klasa, klosz; kamyk, kajak, kakao, 

karmnik, kaczka, korek, kubek, kamizelka, koronka, kanapka, klocek, kukułka; 

gama, gołąb, golf, gęś, guma, góra; waga, noga, ogon, wagon, zegar, papuga; głowa, 

grabie, globus, mgła, igła, cegła; 

✓ [t] tama, taca, talerz, tablica, tor, topola, Tomek, telefon, tulipany, tusz, 

tunel; meta, buty, katar, młotek, sałata, rakieta; kot, bilet, pilot, płot, brat, kwiat; 

wiatrak, antena, ptak, usta, stopa; sitko, pestka, kurtka, kostka, tort, teatr; 

✓ [d] – dach, data, daleko, dawno, dom, dobry, doniczka, deser, dół, dynia; 

woda, medal, jeden, jagody, pudełko; dłoń, długopis, dno, dwójka; jodła, chodnik. 

 

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej zabawy  

Renata Koźlik 


