
Logopedia 
   

Witam drogie dzieci! 

Oto zadania z logopedii dla 

Was na ten tydzień. 
 

 

 

♥Opowiadanie logopedyczne: 

 

„Wiosenne porządki Sowy” 
ćw. narządów artykulacyjnych 

 

 

Sowa rozejrzała się po swojej dziupli (przesuwamy językiem 

po podniebieniu górnym, wewnętrznych ścianach policzków i 

podniebieniu dolnym). Zauważyła duży bałagan. Postanowiła więc 

zrobić porządek. Zaczęła od odkurzania sufitu dziupli (przesuwamy 

czubkiem języka od przodu do tyłu po podniebieniu górnym), zdjęła 

też firanki (liczymy czubkiem języka górne zęby) i włożyła je do 

pralki (robimy motorek wargami). Po chwili pralka zaczęła płukanie 

firanek (przepychamy powietrze wewnątrz buzi). Sowa odkurzyła 

też ściany (przesuwamy czubek języka po wewnętrznej stronie 

policzków) oraz podłogę (przesuwamy czubkiem języka po 

podniebieniu dolnym w okolicach łuku zębowego). Następnie 

rozwiesiła firanki (ponownie liczymy czubkiem języka górne zęby). 

Sowa była bardzo zadowolona z wykonanej pracy i szeroko się 

uśmiechnęła (rozciągamy szeroko usta). Dumna wyjrzała z dziupli i 

rozejrzała się wokoło (oblizujemy wokoło wargi), spojrzała w 



górę(dotykamy czubkiem języka nosa), spojrzała w dół (dotykamy 

czubkiem języka brody), rozejrzała się też w prawo (przesuwamy 

czubkiem języka do prawego kącika ust) i w lewo (przesuwamy 

czubkiem języka do lewego kącika ust). Wszędzie był porządek i 

słychać byłośpiewające ptaki (gwiżdżąc naśladujemy ptaki). 

 

♥„Wesoła gąsienica” – ćw. oddechowe. 

Potrzebny będzie kolorowy papier, nożyczki, pisak oraz 

słomka. Stwórzmy swoją gąsienicę i wykorzystajmy ją do 

ćwiczenia pogłębiania fazy wdechu. Zabawa ta sprawi Wam 

zapewne wiele radości. 

https://pl.pinterest.com/pin/785385622504590136/ 

 

♥Powtarzamy: 

 



Zabawa - Co szumi? - logopeda (rodzic) wypowiada zdania, dziecko 

wybrzmiewa głoskę sz 

 

Szumi morze - szszsz... 

Szumi wiatr - szszsz... 

Szumi woda - szszsz... 

Szumi las - szszsz... 

Szumią drzewa - szszsz... 

Szumią liście - szszsz... 

Szumię ja - szszsz... 

Szumisz ty - szszsz... 

Szumi mama - szszsz... 

Szumi tata –szszsz... 

Szumi miś - szszsz... 

 

Zabawa -Mówimy razem - dziecko wybrzmiewa głoskę sz, a logopeda 

(rodzic) wypowiada pozostałą część wyrazu. 

 

Na początku wyrazu: 

 

sz - minka, sz - mata, sz - pak, 

sz - pilka, sz - pital, sz - patułka, 

sz - katułka, sz - pulka, sz - koła, 

sz - kielet, sz - kiełko, sz - klanka, 

sz - tuka, sz - kło, sz - kodnik, 

sz - lak, sz - loch, sz - ron, 

sz - mer, sz - nur, sz - nurek, 

sz - nurówka, sz - para, sz - paragi, 



sz - protki, sz - klarnia, sz - klany 

 

Na końcu wyrazu : 

tu - sz, ko - sz, kalo - sz, 

my - sz, afi - sz, fini - sz, 

gula - sz, tu - sz, klo - sz,  

baga - ż, banda - ż, figla - rz, 

je - ż, kalenda - rz, kołnie - rz, 

nó - ż, kucha - rz, pieka - rz,  

młyna - rz, tale - rz, wą - ż, 

pióropu - sz, ry - ż, gara - ż, 

maryna - rz, piep - rz, ku - rz 

 

Głoska rz (ż) traci na końcu wyrazu dźwięczność i wypowiada się ją 

jak sz. 

 

Wytrwałości i przyjemności :) 

 

 


