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Witam, oddaje w Wasze ręce kolejny numer 

kwartalnika logopedycznego „Szpatułka”. 

Wszystkim ćwiczeniom nadawałam formę 

zabawy, aby dzieci chętnie i aktywnie 

w nich uczestniczyły. 

Życzę radosnej i owocnej pracy. 



Bajka logopedyczna „Wszystkie 
dzieci bardzo lubią zimę”

Pewnego zimowego popołudnia tata z Zosią i Krzysiem wybrał się do parku, 

ponieważ chciał z dziećmi ulepić wesołego bałwana (tup, tup, tup…). Rozglądali się 

w prawo (język w buzi dotyka prawego policzka), w lewo (język w buzi dotyka 

lewego policzka), w górę (język do wałka dziąsłowego, za górnymi zębami), w dół 

(język za dolne zęby), bo chcieli znaleźć najlepsze miejsce dla bałwana. 

– O tam! Tam ulepimy naszego bałwanka! – krzyknęła Zosia wskazując pobliską 

łąkę (czubek języka dotyka ostatniego zęba na górze po prawej stronie).  

Ulepili trzy śniegowe kule (język wykonuje okrężne ruchy w buzi). 

Szumiał  wiatr (sz, sz, sz….), zaszczekał pies Amik (hau, hau, hau…), nadleciały 

ciekawskie wrony(kra, kra, kra…). 

Rodzinka była w doskonałych nastrojach, bawili się i cieszyli (cichy śmiech – 

he, he, he, głośny śmiech – ha, ha, ha, śmiech dziewczynki – hi, hi, hi), a tato 

śmiał się dostojnie jak Mikołaj (ho, ho, ho). Gdy bałwan był gotowy dzieci poszły 

na górkę, aby zjeżdżać na sankach (tup, tup, tup… ziu, ziu, ziu...).

Kiedy dzieci zjechały z górki, na dole czekało na nich niezapomniane przeżycie, 

konie ciągnące sanie. Kulig ruszył powoli (kląskamy językiem), konie galopują 

szybko (kląskamy szybciej). Następnie wesoła rodzinka wróciła do domu, bo na 

dworze zrobiło się bardzo zimno (brr,brr, brr…). A w domu czekała mama 

z ciepłą szarlotką (mlaskanie) i gorącą czekoladą (wdech nosem i wydech 

ustami ).  Dzieci usiadły na kanapie i opowiedziały mamie o swoich przygodach. 

Mama uśmiechnęła się do swoich dzieci (szeroki uśmiech).

- Jutro pójdziemy wszyscy razem zobaczyć naszego Bałwana.   



Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych

Oddalanie od siebie 
kącików ust – wymawianie „ iii”

Zbliżanie do siebie 
kącików ust – wymawianie „ uuu”

Naprzemienne wymawianie 
„ i – u”

Cmokanie

Parskanie 
/ wprawianie warg w drganie/

Masaż warg zębami 
( górnymi dolnej wargi i odwrotnie)

„ Głaskanie podniebienia”
 czubkiem języka, buzia 

szeroko otwarta

Nadymanie policzków 
– „ gruby miś”

Mlaskanie 

Chuchanie na zmarznięte ręce

Kląskanie 

Nadymanie policzków 
– „ gruby miś”



Ćwiczenie oddechowe- ozdób kubek śnieżynkami. 
Wytnij je i przy pomocy słomki umieść na kubku  



 Zimowe zagadki 
Połącz zagadki z właściwym obrazkiem

● Wesoły słychać dzwoneczek 
i widać już sznur saneczek.  

● W czerwonej czapce nocą zimową się 
skrada i pod choinką prezenty składa. 

● Mieszka na dalekiej północy w białym 
lodowym domu. 

● Lepimy go, lecz nie gliny ani z plasteliny. 
Dajemy mu miotełkę jako rękę, 
aby wyglądał dostojnie i pięknie. 

● Nie mają kół, a suną po śniegu. 
Ze śnieżnej górki zjedziesz na nich na pazurki!

● Lekki, zimny, biały, 
do zabawy doskonały. Pada z nieba puszek biały, 
i go ... nazywamy. 

● Lepisz ją ze śniegu, aby się dobrze bawić. 
Aby kogoś trafić rzucasz nią daleko.



Sanki Mikołaja-ćwiczenia słuchowe
Pomóż Mikołajowi odnaleźć drogę do sanek. Pokoloruj kółka przy obrazkach 

 w których słyszysz głoskę r



Rozwiąż krzyżówkę



Zimowa gra logopedyczna
Zimowe domino logopedyczne. Wytnij, graj i powtarzaj



Pomóż Mikołajowi odnaleźć drogę do rękawiczki



Powtarzaj wyrażenia



Pomóż bałwankowi dotrzeć do sanek. 
Odczytaj wyrazy



Do którego worka włożysz prezenty?
Połącz prezent z workiem za pomocą linii.



Podziel nazwy obrazków na sylaby. 
Narysuj tyle kresek w ramce, ile jest sylab. 



Pomóż mamie renifera odnaleźć drogę do synka. 
Powtarzaj sylaby.

SZA

SZO

SZE

SZU

SZY

SZA

Która droga prowadzi do prezentów ?  



Pingwinek wypowiada różne dziwne wyrazy. 
Spróbuj je powtórzyć kilkakrotnie. 

Pamiętaj wypowiadaj zbitki szybko i wyraźnie. 



DŻEM

DŻUNGLA

DŻIN

DŻUNGLA

DŻDŻOWNICA

DŻOKER

DŻUDO

DROŻDŻE

DŻINSY

RÓŻDŻKA

Powtórz wyraz i pokoloruj obrazek. 
Spróbuj ułożyć zdanie z wymienionymi wyrazami.
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Gra logopedyczna. Przygotuj kostkę i pionki
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