
PROPOZYCJE ĆWICZEŃ W RAMACH UDZIELANIA 

POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

Ćwiczenia logopedyczne 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny:  

Drogie dzieci! 

Zapraszamy Was do zabawy z żabkami, które stroją miny, wykonują ćwiczenia warg, języka, 

policzków oraz ćwiczenia oddechowe. Przyłącz się do zabawy!  

Zagraj: w grę „Memory” i ćwicz swoją pamięć. Szukaj par takich samych żabek i wykonuj 

ćwiczenia buzi i języka.  

 Link do zabawy:   

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/03/Żabi-Piotruś-karty.pdf                

                                   

 

 

„Literowe minki” – wykonaj wszystkie ćwiczenia buzi, które pokazują literki (można 

wykorzystać do tej zabawy lusterko). Jest to zabawa usprawniająca język, wargi i 

podniebienie.  

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/03/Żabi-Piotruś-karty.pdf


                     m       

 

2. Ćwiczenia oddechowe: 

(Pamiętaj o prawidłowym torze oddechowym, tzn. nabieramy powietrze nosem a buzią wypuszczamy): 

„Wąski tunel” – dmuchanie na papierową kulkę przez rurkę lub słomkę tak, żeby się przesunęła. 

Wygrywa ta osoba, która dalej przesunie papierową kulkę jednym dmuchnięciem. 

 „Misiowa winda” – zabawa ta polega na tym, że dziecko leży na plecach, nogi ma wyprostowane a 

na brzuchu dziecka kładziemy pluszową zabawkę. Zadaniem dziecka jest „huśtać misia” tzn. 

nabierając powietrze nosem - brzuch dziecka unosi się do góry, gdy wypuszcza  

powietrze - brzuch opada. 

WIERSZ UTRWALAJĄCY GŁOSKĘ [SZ]: 

„Muszelki” 

Muszelki i muszle 

Pełna ich szuflada. 

A każda przy uszku 

Szumem odpowiada. 

Przyniosły je fale 

Od wiatru szumiące, 

Na gorącym piasku 

Wyprażyło słońce.     

                                                                                                 K. Szoplik 

 



Ćwiczenia usprawniające umiejętności manualne  

i  grafomotoryczne 

 

Narysuj drogę motylka po śladzie: 

 

 

 



Malowanie za pomocą sznurka 

             

         Potrzebne będą: 

             - sznurek 

             - farby 

    

 

          Sposób wykonywania pracy przy użyciu sznurka, jest dostępny pod linkiem: 

Malowanie za pomocą sznurka #EdukacjaMNKi - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=On-Udzg9MiI 

          

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=On-Udzg9MiI
https://www.youtube.com/watch?v=On-Udzg9MiI


Ciekawe zabawy z wykorzystaniem kolorowanek       

 

Wycinanki + kolaż 

Cele: doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami oraz samodzielnego układania 

kompozycji z wielu elementów 

Wycinamy z kolorowanek postacie, zwierzęta czy przedmioty (potrzebnych będzie kilka 

różnych kolorowanek) i z tych wszystkich elementów zrobimy jedno oddzielne dzieło. Na 

dużej kartce papieru naklejamy wycięte wcześniej elementy, dodajemy do tego różne inne 

drobiazgi – naklejamy skrawki materiałów, waty, guziczki, sreberka po czekoladzie i co tam 

ciekawego w domu znajdziemy – tak by całość tworzyła jeden w miarę spójny obraz. 

                                                                               

 

Robimy z kolorowanki puzzle 

Cele: rozwijanie koncentracji uwagi oraz orientacji przestrzennej 

Rodzic tnie kolorowankę na nieregularne części. Zadaniem dziecka jest złożenie 

z powstałych elementów pierwotnego obrazka.  

                                                                               

 

Bawimy się w „Co się zmieniło?” 

Cele: rozwijanie pamięci wzrokowej  

Dziecko przygląda się swojej kolorowance i próbuje zapamiętać jej szczegóły. Potem zamyka 

oczy, a rodzic dorysowuje kredką jakiś mały detal, wtapiając go w obrazek. Po otwarciu oczu 

dziecko próbuje opowiedzieć o tym, co się zmieniło.  

                                                                               

 

Układamy historyjkę 

Cele: rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego oraz umiejętności wypowiadania się na 

określony temat 

 Bierzemy kilka kolorowanek, mieszamy je i układamy losowo w rzędzie. Dziecko ma za 

zadanie ułożyć historyjkę, którą te kolorowanki mogłyby ilustrować. Kolejność wydarzeń  

w historyjce musi być zgodna z kolejnością obrazków. 

                                                                               

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kola%C5%BC

