
Zabawy logopedyczne 

 

Zabawa 1 (karty www.babyblog.ru) 

Wydrukuj lub narysuj wg wzoru i wytnij karty. Rozłóż karty obrazkami do dołu i wylosuj 

jedną. 

Odpowiedz, gdzie znajduje się myszka? 

Czy jest pod stołem czy obok stolika? 

Z wylosowanych kart ułóż i opowiedz historyjkę o myszce. 

Materiały do pobrania: 

https://drive.google.com/open?id=1hYFy9BeFXtvdvq_4-RFrHIxdj-aAmh1W 

 

Zabawa 2 

Gra w łapki. 

Odrysuj swoją dłoń. Osoba grająca z Tobą, odrysuje swoją. Teraz wypełnij łapki liczbami. 

Pierwszy gracz liczy po cichu, a drugi mówi „stop” i zaczyna rysować kółeczka wokół 

odrysowanej dłoni. Kończy rysowanie, gdy przeciwnik znajdzie wypowiedzianą liczbę. 

Materiały do pobrania: 

https://drive.google.com/open?id=1Fj71DsydZ77GCplDr_W9IIJN_FG3EeP1 

 

Zabawa 3 

Gimnastyka buzi i języka (Źródło zdjęcia: www.babyblog.ru) 

Weź słone paluszki, lizaka, długie żelki, cukierka i wykonaj zabawy ćwiczące język. 

Połóż paluszek na języku i spróbuj go utrzymać. Udawaj kotka i zrób wąsy z paluszka. 

Przytrzymaj paluszek językiem na podniebieniu. Huśtaj na języku cukierka. 

Materiały do pobrania: 

https://drive.google.com/open?id=1XEE8iXBhpJVXefFRsBUfNAMdfzAdM7aw 

 

Zabawa 4 

Znajdź kształty (Źródło: Pinterest) 

Odrysuj różne kształty za pomocą kolorowych długopisów lub kredek tak, by obrazki 

nakładały się na siebie. Zrób tyle warstw, ile się uda. Pod spodem narysuj pojedynczo 

kształty, których użyłeś. Możesz skorzystać z karty pracy i ją wydrukować. 

Materiały do pobrania: 

https://drive.google.com/open?id=1utVJcm88NNB69rbgx7zXEWyTOyRR2zl6 

 

Wierszyki 

„Idzie Tola...” 

Idzie Tola do przedszkola pod osłoną parasola. 

Deszczyk: kap! kap! kap!  

Spotkała ją Hania w polu: “Pod parasol weź mnie Tolu”. 

Deszczyk: kap! kap! kap! 

Jasio też się deszczu boi: “Chodź pójdziemy wszyscy troje”. 

Deszczyk: kap! kap! kap! 

Przyszli wreszcie do przedszkola, kapie woda z parasola. 

Deszczyk: kap! kap! kap! 

L. Krzemieniecka  

 

“Kran” 

Myła ręce jakaś gapa, 

kap, kap, kap. 

https://drive.google.com/open?id=1hYFy9BeFXtvdvq_4-RFrHIxdj-aAmh1W
https://drive.google.com/open?id=1Fj71DsydZ77GCplDr_W9IIJN_FG3EeP1
https://drive.google.com/open?id=1XEE8iXBhpJVXefFRsBUfNAMdfzAdM7aw
https://drive.google.com/open?id=1utVJcm88NNB69rbgx7zXEWyTOyRR2zl6


Poszła, a kran dalej kapał, 

kap, kap, kap. 

Wczoraj kapał i dziś kapie: 

kap, kap, kap. 

I źle myśli o tej gapie, 

kap, kap, kap! 

To przez gapę kran 

ma katar,  

kap, kap, kap. 

Taki katar to jest strata! 

Kap, kap, kap. 

Bo te krople to są grosze, 

kap, kap, kap. 

Grosz za groszem z wodą poszedł, 

kap, kap, kap. 

Co tu robić? Gapa nie wie, 

kap, kap, kap. 

A więc my powiemy gapie: “Dokręć kran!” 

O, już nie kapie! 

M. Terlikowska 

Życzę dobrej zabawy. Agnieszka Chomiak 


