
Zabawy logopedyczne w domu - część 3
Dla dzieci młodszych – Wiejskie podwórko – zabawy z odgłosami;  Wielkanoc 
Proponuję zabawę z „poszukiwaniem” pisanek. Rozpoczynamy od przeczytania wiersza „Gdzie są pisanki?”. 
GDZIE SĄ PISANKI?
Na wiejskim podwórku spore zamieszanie, kto znajdzie pisankę – ten prezent dostanie.
Ukryły króliki jajka kolorowe, szybciutko kicały – już wszystko gotowe!
Od samego świtu słychać zwierząt głosy: gdaczą kurki, świnki kwiczą wniebogłosy. 
Parska kary konik, gąski dwie gęgają, do wspólnej zabawy wszystkich zapraszają.

Następnie proponuję ćwiczenie warg i policzków w zabawie „Grubiutki i chudziutki króliczek” 
Dzieci naśladują pulchnego króliczka (nabierają powietrze w policzki), a potem chudego (wypuszczają 
powietrze i wciągają policzki, tworząc chudy ryjek).

Dźwięki z wiejskiej zagrody – ćwiczenia artykulacyjne
Siadamy z dzieckiem na dywanie. Turlamy do siebie pisankę ze styropianu i podajemy nazwę zwierzęcia 
mieszkającego w gospodarstwie. Dziecko chwyta pisankę i jego zadaniem jest wydać odgłos wymienionego 
zwierzęcia. Potem zamiana ról.
Wskazówka: 
Jeśli nazwa zwierzęcia wymawiana jest cicho, wówczas odpowiadająca mu osoba również wydaje cichy 
odgłos. Kiedy nazwa podana jest głośno, to i odgłos zwierzęcia powinien być wydawany głośno.
Propozycje zabaw przygotowałam na podstawie „Kącika logopedycznego” autorstwa Katarzyny Patalan,  zamieszczono w miesięczniku „Bliżej 
przedszkola” 3.198/2018

Dla wszystkich dzieci - Nakarm króliczka – głoska [s] (lub inne głoski, wyrazy); Wielkanoc 
Proponuję dzisiaj zadanie z głoską [s]. Jest to głoska, która pojawia się naturalnie u dzieci około 4 roku życia.
Przy wymowie tej głoski usta powinny być rozciągnięte jak w uśmiechu, zęby złączone, a język za zębami. W 
praktyce dość często dzieci wsuwają język między zęby, co powoduje słyszalny poświst, dlatego warto 
ćwiczyć jej prawidłową wymowę i przy tym się bawić 

Do zabawy potrzebujemy szablon króliczka i 
marchewek. Po wydrukowaniu marchewek zapisujemy 
na nich sylaby SA, SO, SU, SE, SY mogą też być sylaby 
ASA, ASO, ASU, ASE, ASY lub AS, OS, US, ES, YS.
Zabawa polega na wrzucaniu marchewek do pyszczka 
królika i jednoczesnym prawidłowym wymawianiu 
sylab.
Można na marchewkach zapisać inne sylaby lub 
wyrazy, które chcemy ćwiczyć z dzieckiem.
Opis zabawy znajduje się pod adresem:
http://raaanyjulek.blogspot.com/2014/10/cwiczenie-
na-zamowienie-z-mimowa.html 
Szablony do pobrania znajdują się pod adresem:
http://blog.mimowa.pl/index.php/2014/10/mimowa-
cwiczenie-na-zamowienie-czesc-8-raaany-julek/

Z życzeniami pięknych 
i zdrowych Świąt Wielkanocnych

 dla Państwa oraz dzieci
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