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Kwietniowe humory

W kwietniu gdy rankiem otwierasz oczy,
pogoda zawsze cię czymś zaskoczy.

Kiedy zły humor kwietniowi doskwiera,
słońca promienie do kosza zbiera.

Mgły porozsiewa, kiedy dzień wstaje,
kropelki deszczu chętnie nam daje.
Często też sypie śniegiem dokoła,
- wróciła zima, popatrzcie woła.

Lecz kiedy humor mu się odmieni,
świat w jednej chwili już się zieleni.
Witając wiosnę słonko przygrzeje
a ciepły wietrzyk chmury rozwieje.

Wiadomo wszystkim - kwiecień przeplata
to trochę zimy, to trochę lata.



Ułóż zdania wykorzystując obrazki





sowa szkoła śmigło  
sos szafa śmiech
sok szufla ślimak
Sonia Szymon        śnieg
sarna szop świat
ssak szalik śliwka
sól szary ślady



Układaj wiosenne sekwencje



Rymy to wyrazy, które mają podobną, lub tę samą 
końcówkę, dlatego mogą brzmieć podobnie 

np. góra-chmura, kotek-płotek...
Znajdź rymy :-)



KAPELUSZ CYTRYNA

OCZY

ŻABA

CZUPRYNA

LEŻAK

KASZA

SĘP

SOWA

Spróbuj określić w jakim miejscu znajduje się 
głoska szumiąca i sycząca-na początku, środku 

czy na końcu?

MYSZ KOSZYK

KASA

DZWONEK
POSTÓJ

SZAFA

SYN
KOC

SZKOŁA

DŻOKEJ

ŻABA

SOS



Wiersze z głoską r



● Co wiążę się ze świętami wielkanocnymi ?
● Co należy włożyć do koszyka wielkanocnego ? 

WIELKANOCNA GRA LOGOPEDYCZNA

Potrzebne rzeczy:
plansza do gry
kostka do gry,
Pionki.

Postarajcie się poprawnie wymawiać nazwy obrazków 
znajdujących się na planszy. 

POWODZENIA :-) 





 Zabawy ze słowem

Sylaby i wyrazy:
Wymyśl słowa rozpoczynające się na podaną sylabę np.:
Ko-kot, kosa, koń, kolorowy...
Dr- drabina, drapać, drogi...
Pa – parasol, pasek, pan...

 Językowe zagadki

Zapamiętaj rzecz, która jest w zasięgu 
twojego wzroku – np. krzesło, stół- nie 
podawaj jego nazwy, zachowaj to w 
tajemnicy. Osoba, która będzie chciała 
odgadnąć twój wyraz, musi zadawać Ci 
pytanie. Na przykład 
- Widzę coś co jest wysokie i zielone .
- Czy ma gałęzie i szumi ?
- Tak .
- Więc to jest drzewo 



Proponuje Wam zabawę w kodowanie. Na planszy zakodowane zostały 
zakodowane słowa. Waszym zadaniem będzie odkodować wyrazy i 
zapisać je.  
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TRUDNE SŁOWA I ICH WYMOWA
Przed Wami lista trudnych słów i zdań do przeczytania. 

Niejednej osobie sprawią one kłopot :-)
Życzę powodzenia i śmiesznej zabawy ! 

 CHRZĄSZCZ                                                          TRZCINIE 

CHRZĄSZCZ BRZMI W  TRZCINIE W SZCZEBRZESZYNIE

 CZCZA      CZKA 

CZCZA SZCZYPAWKA CZKA W SZCZECINIE

STÓŁ Z POWYŁAMYWANYMI NOGAMI

CYTATY                                                                       TACYTA 

CZY TATA CZYTA CYTATY TACYTA?

DŻDŻU                                                             DŻDŻOWNICA

PODCZAS DŻDŻU NIE ZMIAŻDŻ DŻDŻOWNICY

PĘKŁ PĄK, PĘKŁ STRĄK, A BĄK SIĘ ZLĄKŁ

PEWIEN SZERSZEŃ ŻUŁ RAZ ŻEŃ-SZEŃ

MAMA TKA MAKATKĘ NA KARPATKĘ



Pomysł na dmuchajkę logopedyczną 
Poproś Rodziców o pomoc :-)
DMUCHAJKĘ WYKORZYSTUJEMY DO ĆWICZEŃ

LOGOPEDYCZNYCH, MAJĄCYCH NA CELU PRZYGOTOWANIE 
NARZĄDÓW MOWY DO LEPSZEJ ARTYKULACJI. ZABAWKA 

UCZY RÓWNIEŻ KONTROLOWAĆ SIŁĘ I DŁUGOŚĆ WYDECHU 

● plastikową butelkę wraz z nakrętką, nożyczki, 
dość gruby gwóźdź i kombinerki do jego 
trzymania, słomka, kuleczka, piórka...

● Z plastikowej butelki odcinamy górę, tak by 
uzyskać lejek. Następnie trzymając w 
kombinerkach gwóźdź nagrzewamy (tylko Rodzic !) 
go a potem wypalamy nim dziurkę w nakrętce od 
butelki.

● Do uzyskanego otworu w nakrętce wkładamy 
słomkę i zakręcamy ją na lejku. Z chusteczki 
higienicznej robimy kulkę i umieszczamy 
w dmuchajce. Możemy użyć piórek, piłeczki 
styropianowej. 

DO WYKONANIA ZADANIA
POTRZEBUJESZ:
DO WYKONANIA ZADANIA
POTRZEBUJESZ:
DO WYKONANIA ZADANIA
POTRZEBUJESZ:

WYKONANIE:



Na zakończenie jeszcze kilka ćwiczeń, które 
pomogą usprawnić Waszą buzię i języki. 

● Kląskaj,  parskaj, zrób masaż warg zębami (górnymi dolnej 
wargi i odwrotnie).

● wymawiaj samogłoski w parach: a-i,a-u,i-a,u-o,o-i,u-i,a-o, e-o.

● wysuwaj wargi do „ dzióbka ”, cofaj,

● śmiej się - tak jak dziadek - HO-HO, tak jak babcia HE-HE, 
tak jak mama HI-HI, tak jak tata HA-HA.

● nadymaj policzki jak –„ gruby miś”.

● nabierz powietrza w usta i przesuwaj powietrza z jednego
policzka do drugiego na zmianę.
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