
Witam serdecznie  

Drogie dzieci!
Rok szkolny dobiega końca i wkrótce rozpoczną się wakacje. Zachęcam Was,

abyście mimo tego każdego dnia poświęcili troszkę czasu na zabawy
logopedyczne. Wykonujcie ćwiczenia tak często, jak to tylko możliwe, zwłaszcza

te, które Wam się spodobały. Wracajcie do zabaw zamieszczonych na stronie
www przedszkola, korzystajcie z podanych linków, szukajcie nowych, sami

wymyślajcie…
Dziękuję Wam za cały rok wytężonej pracy, gratuluję osiągniętych sukcesów. 

Na czas wakacji życzę Wam i Waszym rodzicom wielu miłych, radosnych chwil 

Na początek proponuję wykonanie tablicy motywacyjnej.
Ta poniżej jest tylko jednym z pomysłów. Poruszcie swą wyobraźnię, weźcie do

ręki kredki, farby, nożyczki, klej… i stwórzcie swoją własną tablicę.

https://www.logotorpeda.com/strefa-rodzica/wakacyjna-tabela-motywacyjna/

A teraz pobawcie się w śmieszne minki
Zabawy logopedyczne | Emotikony | Jazzowanki

https://www.youtube.com/watch?v=FSGZ3CoE3_I

https://www.youtube.com/watch?v=FSGZ3CoE3_I
https://www.logotorpeda.com/strefa-rodzica/wakacyjna-tabela-motywacyjna/


 

https://www.zsp4.limanowa.pl/wp-content/uploads/2020/06/Wakacyjna-lista-zada%C5%84-
logopedycznych.pdf

Wakacje to czas pakowania plecaków i walizek, a także czas lodów.
Pakujemy więc… logopedyczne walizki 
i zajadamy się logopedycznymi lodami.

Przykłady zabaw:
Zabawy te można dostosować do każdej ćwiczonej głoski, wymyślić imię 

oraz potrzebne wyrazy, tworzyć zdania.

https://www.zsp4.limanowa.pl/wp-content/uploads/2020/06/Wakacyjna-lista-zada%C5%84-logopedycznych.pdf
https://www.zsp4.limanowa.pl/wp-content/uploads/2020/06/Wakacyjna-lista-zada%C5%84-logopedycznych.pdf


Logopedyczne walizki 
 Głoska SZ

Pora spakować walizkę. Agnieszka i Szymek zabierają sporo rzeczy na wakacyjny
wyjazd. Najpierw nazwij każdy obrazek z tabelki z osobna, a następnie powtarzaj

całe zdania z tymi wyrazami. 
Co Agnieszka i Szymon mogą jeszcze zapakować do walizki?

 

 Głoska Ż/RZ
https://www.logopestka.pl/jak-spakowac-wakacyjna-walizke/

Zadanie dla dziecka:
Przyjrzyj się obrazkowi. Nazwij ubrania i przedmioty.

Co spakowałbyś do swojej wakacyjnej walizki?
Połącz z walizką wybrane przez siebie ubrania i przedmioty.

Powtórz wyrazy zapisane przez logopedę na obrazkach.

 

https://www.logopestka.pl/jak-spakowac-wakacyjna-walizke/


                 
                            
                             Lodowe zabawy logopedyczne

różnicowanie głosek L - R
https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/07/lody-R-L.pdf  

 Gry logopedyczne dla przedszkolaków, którzy potrafią już czytać
http://www.superbelfrzy.edu.pl/tag/gry-logopedyczne/

Wakacyjne zagadki

Rodziców zachęcam do zerknięcia na poniższe strony:

Wakacyjny zestaw porad i prostych zabaw logopedycznych dla przedszkolaka
https://mataja.pl/2017/07/wakacyjny-zestaw-porad-i-prostych-zabaw-

logopedycznych-dla-przedszkolaka/

Wakacyjne zabawy logopedyczne – mamo, tato pobawmy się razem
https://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/artykul/wakacyjne-zabawy-

logopedyczne

Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się zdrowo 
Renata Koźlik
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