
Pakiet zadań logopedycznych  

 

Biedroneczki są w kropeczki. 
 

 Pakiet zadań zawiera ćwiczenia z zakresu: 

- kształtowania prawidłowego toru oddechowego, 

- rozwijania motoryki małej (motoryka dłoni – ćwiczenia sprawności dłoni i palców 

- doskonalenia koncentracji i pamięci słuchowej; 

- wzbogacania słownictwa; 

 Zestaw zadań jest obszerny a ich wykonywanie z dzieckiem lub samodzielnie przez dziecko ma 

przede wszystkim być dobrą zabawą. Wybór ćwiczeń należy do Państwa i Waszych dzieci. Pakiet 

można podzielić na kilka etapów lub wykonać tylko wybrane zadania. Nie wykonujemy naraz 

wszystkich zadań! Życzę przyjemnej zabawy  

*Jeżeli nie mają Państwo możliwości wydrukowania karty z ilustracją biedronki, można 

narysować szkic samodzielnie: 

Opis zadań: 

1. Rozwijanie funkcji słuchowych – wierszyk o biedronce (zał. 1): 

*Posłuchaj wierszyka.  Odpowiedz na pytania:  

- Co zrobiła biedronka?  

- Dlaczego zjadła kropeczki? 

 

2. Ćwiczenie oddechowe – ilustracja biedronki (zał. 2): 

*Wykonaj ćwiczenie oddechowe – pamiętaj słomkę przytrzymujemy ustami (a nie zębami), drugi koniec 

słomki ustawiamy płasko na kropeczce; wykonaj wdech –przyssanie kropki do słomki, przytrzymaj chwilę – 

w tym czasie przenieś słomką  kropkę na skrzydełko, wydech nosem – puść słomkę, kropeczka 

zostanie”odklei się” od słomki i zostanie na obrazku; 

 

3. Rozwijanie funkcji słuchowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie motoryki małej – zagadki (zał.3): 

 

*- Odgadnij zagadki.  

  - Narysuj, namaluj farbami, ulep z plasteliny, zrób wyklejankę (technika dowolna) wybrane zwierzątko. 

  - podajemy dziecku nazwę zwierzątka w formie podzielonej na sylaby, a dziecko ma połączyć je w całość 

lub podajemy dziecku pełną nazwę a ono ma podzielić słowo na sylaby (można wspomóc się 

wyklaskiwaniem sylab); 

       - Co słyszysz - na początku... na końcu wyrazu? Wypowiadamy słowo (nazwę zwierzątka) a dziecko 

podaje pierwszą lub ostatnią głoskę w nazwie (w zależności o co pytamy). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 1 

 
Biedronka 

 

Obudziła się biedronka 

głodna, że aż strach, 

więc najadła się tych kropek, 

co na skrzydłach ma. 

 

Siedzi w trawie przestraszona, 

problem swój rozważa. 

„Co tu robić?” – myśli ona – 

„Może by tak do lekarza?”. 

 

„Idzie Franek, idzie Krysia, 

Bronek i Gabrysia, 

trawa niska, a mnie widać 

bez kropeczek dzisiaj.” 

 

Niczym na golasa 

Siedzi smutna w trawie.  

bez kropek – zaznaczam – 

Biedronka przy kawie. 

 

„Ratunku, ratunku” –  

prośbę ma biedronka – 

„Jak mnie tak zobaczą – 

Wstydu pełna łąka. 

 

Prędko, prędko, drodzy moi, 

proszę o kropeczki – 

chcę być nakrapiana, 

jak wszystkie biedroneczki.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

Pokoloruj biedronkę. Przygotuj  (narysuj i wytnij) kilka czarnych kółeczek - kropeczek , którymi ozdobisz 

biedronkę, a następnie ułóż je za pomocą  słomki  na jej skrzydełkach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 

 

Zagadki  - o jakim zwierzątku mowa? 

*  Skaczą  po  łące, pływają  w  wodzie, z  bocianem  żyją  w  ciągłej  niezgodzie. ( żabki )                                                                                                      

* Co  to  za  panie  mają  pasiaste  ubranie, od  nich  słodki  miodek  na  pewno  dostaniesz. ( pszczoły )                                                                

*Skrzydełka  mam  jak  płatki, choć  sam  nie  jestem  kwiatem 

i  nad  kwiatami w  słońcu wesoło  fruwam wiosną i latem. ( motyl )                                                                                                                                        

*To  jest  takie  dziwne  zwierzę, bo  ma  tylko  jedną nogę. Własny domek ma na grzbiecie, kto to jest, na 

pewno wiecie ? ( ślimak)                                                                                                                                           

*Chociaż są malutkie, bardzo pracowite, spotkasz je na łące, bo są ich tysiące.( mrówki )                                                                                                      

* Prawie nic nie widzi i ma długi ryjek. W czarnym kubraczku  pod ziemią się kryje. ( kret )                                                                                                

*Dziób czerwony, długie nogi. Żabki ze strachu schodzą mu z drogi.  ( bocian )                                                                                                                

*Łatwo  zauważysz  między  listeczkami  jej  czerwony  płaszczyk  z  czarnymi  kropkami. ( biedronka )                                                                                     

* Znacie takiego małego konika, który jest zielony, w trawie sobie cyka ?   ( konik polny) 

 


