
Grupa „0” Edukacja przedszkolna 

Zadania do wykonania na dzień 29.11.2021r. 

 

TEMAT: Zabawy logopedyczne. 

 

1. Wykonuj starannie ćwiczenia, kontrolując poprawność ich wykonania w 

lustrze. 

 Naśladowanie odgłosów karetki e-o-e-o-e-o, odgłosów osiołka i-o-i-o-i-o, 

odgłosów straży pożarnej u-o-u-o-u-o. 

 „Łopata” wysuwanie i chowanie języka 

 „Kulka” wypychanie językiem policzków 

 „Balon” napieranie powietrza i przetrzymywanie w buzi-powolne 

wypuszczanie tworząc kółeczko z ust 

 Liczenie czubkiem języka górnych i dolnych zębów. 

 

2.  Zadania do wykonania „Supersmyki” karty pracy str. 30-31. 

 

3. Wierszyki logopedyczne. Przeczytaj i powtarzaj razem z dzieckiem. 

„Lato” 

Szumi, szumi woda, szumi, szumi las, 
szumią, szumią pola lato wita nas. 

Szumi, szumi woda, szumi, szumi las, 
szumią, szumią pola wiatr ochłodzi nas. 

 

„Szara myszka” 

Szara myszka w szafie mieszka 
a na imię ma Agnieszka. 

Ma w szufladzie trzy koszule, 
kapelusze, szelki, sznurek. 

Grywa w szachy, pisze wiersze, 
tuszem robi szlaczki pierwsze. 



Chętnie szynkę je i groszek, 
kaszę, gulasz, gruszek koszyk. 

 
„Szymon” 

Szedł raz Szymon do Koluszek. 
By szukać wujaszka, 
który jako kominiarz 

pracował na daszkach. 
Poszedł najpierw do Janusza. 

Ponoć znał wujaszka, 
który jako kominiarz 

pracował na daszkach. 

„Żuk do żuka” 

Rzecze żuk do żuka: 
„Czego pan tu szuka? - może pożywienia: 

rzepy, żołędzi, rzodkiewek,  
a może jarzębiny czerwonej?” 
„Nie, ja szukam narzeczonej”. 

 
4. Rozwiąż rebus. 

 

 

 



 

 

5. Zabawa artykulacyjna „Kolorowe obrazki” 
Rodzic prezentuje dziecku obrazki i prosi o staranne powtarzanie 
wyrażeń: 
 

 
 
Czerwona czapka 
 
 

 
Czerwone czereśnie 
 

 
Żółte żółtko 
 



 
Żółty żonkil 
 

 
Szara mysz 

 
 
Szary szalik 
 

6. „JĘZYCZEK WĘDROWNICZEK „ – bajka logopedyczna 
 
Języczek wybrał się na spacer po buzi, by sprawdzić, co się w niej dzieje. 
Popatrzył w prawo (język dotyka prawego kącika ust). Potem oblizał 
górną wargę, dolną wargę (język oblizuje wargi). Zaciekawiły go zęby, 
próbował dotknąć każdego policzyć (czubek języka dotyka po kolei zębów 
górnych, potem dolnych). Z trudem wychodziło mu to, gdy był gruby, ale 
gdy ułożył z niego szpic wszystkie zęby zostały policzone. Następnie 



języczek uniósł się do góry i przesuwał wzdłuż podniebienia od górnych 
zębów aż do gardła, by sprawdzić, czy jest zdrowe. Gdy wszystko zostało 
sprawdzone języczek wrócił do przodu ust i pokiwał nam na pożegnanie 
(język kilkakrotnie przesuwa się od jednego do drugiego kącika warg, 
buzia uśmiechnięta). 
 

Życzymy miłej nauki i zabawy  

 

 

 


