
Profilaktyka logopedyczna
Zestaw ćwiczeń na tydzień 20-24.04.2020

Zabawa artykulacyjna „Magiczne koło”
Zapraszam do gry artykulacyjnej z użyciem komputera:
https://wordwall.net/pl/resource/1046283 
Siądź z rodzicem przed lustrem lub znajdź małe lusterko, zakręć kółkiem, wykonujcie 
śmieszne miny naprzemiennie według wylosowanych poleceń. Miłej zabawy!

Ćwiczenia słuchowe

Dla wszystkich grup

1. Zabawa „Zgadnij co to za dźwięk” - dla dzieci 
razem z rodzicami. Siadamy wygodnie, 
zamykamy oczy i wspólnie rozpoznajemy i 
identyfikujemy dźwięki, które rozlegają się w 
danej chwili wokół nas - dźwięki kroków, szum
zmywarki, pralki, odkurzacza, otwieranie i 
zamykanie drzwi, odgłos dzwonka, szum wody.
Ustalamy, gdzie jest zlokalizowane źródło 
dźwięku, czy jest ono blisko, czy daleko, czy 
dźwięk jest cichy – głośny, wysoki – niski, długi 

– krótki. Warto w ten sposób bawić się nie tylko w domu, lecz również na balkonie
lub w ogrodzie rozpoznając warkot silnika samochodu, kroki na chodniku, 
rozmowy przechodniów, wiejący wiatr, śpiew ptaków itp.

2. „Wydajemy dźwięki” - dzieci bawią się wraz z rodzicami. Dziecko pod kontrolą 
osoby dorosłej myje ręce, zmywa talerzyki, kubeczki, gryzie jabłko, nalewa napój
do szklanki, zaś rodzic włącza odkurzacz, suszarkę, stuka młotkiem, piłuje. 
Nazywamy i ponownie określamy jakie są dźwięki wykonywanych czynności czy 
dźwięk jest cichy – głośny, wysoki – niski, długi – krótki.

3. Zabawa w „Zgadnij gdzie jest” - kontynuacja zabawy w dźwięki,
tym razem odgadujemy lokalizację źródła dźwięku (odmiana
zabawy w „ciepło–zimno”). Szukamy schowanego w szafie, pod
kocem, na balkonie budzika, radia, nakręcanej zabawki.

4. Zabawa „Zgadnij czyj to głos”. Zapraszamy do zabawy wszystkich
członków rodziny. Jedna osoba siada tyłem, aby nie widzieć
pozostałych, a  ktoś wyznaczony mówi kilka słów. Siedzący tyłem
ma za zadanie odgadnąć kto je wypowiedział.

Dla dzieci młodszych

Dziecko słucha i rozróżnia, a także naśladuje odgłosy zwierząt: miauczenie kota, 
szczekanie psa, muczenie krowy, rżenie konia, pianie koguta, gdakanie kury, gęganie 

https://wordwall.net/pl/resource/1046283


gęsi, kwakanie kaczki, ćwierkanie wróbla, klekotanie bociana itd. Warto głosy zwierząt 
nazywać, pokazywać również dzieciom obrazki przedstawiające zwierzęta – aby 
rozwijało się słownictwo naszych dzieci i pogłębiała ich wiedza o świecie. Podobnie 
możemy zrobić z pojazdami: bawimy się w naśladowanie odgłosów samochodu, 
ciężarówki , traktora, statku, motorówki.

Pomocą w proponowanych zabawach mogą być strony internetowe, np.: 
https://www.youtube.com/watch?v=jB7PkwNNnUw
https://www.youtube.com/watch?v=Ahp8oBOvu2M

Zabawy z głoskami sz i ż dla dzieci 5-, 6-letnich
Gdy wymawiamy głoski sz i ż, pamiętajmy: zęby trzymamy razem, buzia jest okrągła, 
język znajduje się u góry za górnymi zębami.
Poproś rodzica o przeczytanie wierszyków i powtórz sylaby:

1.
Ci! Sza!
Sza! Sza! Sza! Mówię ja.
Szy! Szy! Szy! Też i ty.
Szo! Szo! Szo! Wołam ja.
Szy! Szy! Szy! Wołasz ty.
Szu! Szu! Szu! Śpiewam ja.
Sza! Sza! Sza! Też i ty.
Sza! Sza! Sza! Myślę ja.
Sza! Sza! Sza! Myślisz ty.

(wierszyk z książki I. Michalak-Widera, K. Węsierska „Szumiące wierszyki”)

2.
Ża, ża ża – żabka
do kałuży wpadła.
Żo, żo, żo – żołędzie
wiewiórka wyjadła
Że, że, że – że
nikt o tym nie wie.
Żu, żu, żu – żurawie
siedzą na drzewie.
Ży, ży, ży – żyrafa żyje w Afryce,
może w biegu ją uchwycę.

(wierszyk z książki D. Klimkiewicz, E. Siennicka- Szadkowska „Akademia wzorowej wymowy”)

3.
Gra online z głoską sz.
Dopasuj nazwy do przedmiotów na obrazku (poproś rodzica o przeczytanie).
Powtórz starannie wyrazy.
https://wordwall.net/play/1528/898/855 

https://wordwall.net/play/1528/898/855
https://www.youtube.com/watch?v=Ahp8oBOvu2M
https://www.youtube.com/watch?v=jB7PkwNNnUw


4.
Gra online dla 6-latków z głoskami sz i ż.
Dopasuj nazwy do zwierząt na obrazku (poproś rodzica o przeczytanie lub przeczytaj 
sam).
W nazwach których zwierząt słyszysz sz lub ż? Powtórz te wyrazy.
https://wordwall.net/play/1563/064/518
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