
Pakiet zadań logopedycznych 

„Rodzinne świętowanie” 

W tym tygodniu koncentracja przede wszystkim na zabawie i wspólnej, rodzinnej 

aktywności☺ 

Zadania i ćwiczenia opracowałam na podstawie zwykłych, codziennych, wspólnych, 

rodzinnych zajęć: 

*„Rozśmieszanki - Wygłupianki”; * Gra z kostką; * Wspólny spacer – nietypowo;                   

* Kreatywnie plastycznie – rysowanki, ulepianki; * Muzycznie - Koncert życzeń, domowa 

orkiestra; * Na sportowo – wyścig; 

Wybór należy do Państwa i Waszych pociech. 

• Pakiet zadań zawiera ćwiczenia z zakresu: 

- usprawniania motoryki narządów mowy (gimnastyka buzi i języka), 

- kształtowania prawidłowego toru oddechowego i wydłużania fazy wydechowej, 

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

palców) i grafomotoryki (umiejętność rysowania, pisania - ćwiczenia przygotowujące 

rękę do nauki pisania), 

- doskonalenia funkcji słuchowych; 

- 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 ☺ 

Opis zadań: 

1. Wprowadzenie do tematu i  rozgrzewka 

Międzynarodowy Dzień Rodziny – święto obchodzone 15 maja, ustanowione przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993r. 

 

*Posłuchaj piosenek☺ Zaśpiewajcie razem, zatańczcie☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=TTC6tFKZqts 

https://youtu.be/OpRTsApxNX0 

https://youtu.be/zC9jbgmeoLc 

 

a może przypomnisz sobie swoją ulubioną piosenkę o rodzinie? 

2. Rodzinna Gimnastyka buzi i języka – propozycje zabaw do wyboru: 

- „Rozśmieszanki - Wygłupianki” - „Portret” (zał. 1) – kartę drukujemy* i  

ozdabiamy wg własnego pomysłu (można wcześniej podkleić tekturką) lub tworzymy 

własną ramkę. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_ONZ
https://www.youtube.com/watch?v=TTC6tFKZqts
https://youtu.be/OpRTsApxNX0
https://youtu.be/zC9jbgmeoLc


Siadamy razem z dzieckiem przed lustrem lub *wersja trudniejsza naprzeciwko siebie; 

jedna osoba przytrzymuje ramkę tak, aby utworzyć swój portret – mina na portrecie 

powinna prezentować jedno z ćwiczeń języka lub ust, zadaniem drugiej osoby jest 

odtworzenie przedstawionego ćwiczenia – minki; 

*wersja dodatkowa – można tę zabawę wykorzystać do wyrażania i nazywania 

emocji; w tym przypadku próbujemy mimiką wyrazić radość, smutek, zdziwienie, 

strach itd. , nazwać to uczucie i podać przykłady sytuacji, kiedy może nam ono 

towarzyszyć; (zał. 2 – podpowiedzi) 

- Gra „Kostka”  (zał. 3) – kartę drukujemy* lub tworzymy własną; kulamy kostką do 

gry i wykonujemy ćwiczenia; 

- „Wspólny spacer”  wierszyk do ćwiczeń (zał. 4) –czytamy dziecku wierszyk i 

wykonujemy ćwiczenia; 

 

3. Motoryka mała – „Podarunek dla rodziny” wykonaj laurkę dla swojej 

rodziny, możesz także ulepić z plasteliny np. bukiecik kwiatów; 

4. Funkcje słuchowe, wzbogacanie słownictwa, motoryka duża, koordynacja 

słuchowo-ruchowa - zabawy muzyczne:   

- „Koncert życzeń” – ustalcie swoją rodzinną listę ulubionych piosenek, 

każdy przed zaprezentowaniem (na żywo lub z odtworzenia) swojej piosenki 

powinien złożyć Rodzinie życzenia☺ 

- Domowa orkiestra - „Co słyszysz” – wykorzystajcie sprzęty domowe, 

którymi można wydawać różne dźwięki (np.: drewniana łyżka i metalowa 

łyżka wydają inny dźwięk podczas pukania nimi o stół) , dźwięki należy 

dziecku zaprezentować, a następnie poprosić, aby dziecko zamknęło oczy i 

odgadło dźwiękowe zagadki; 

5. Ćwiczenia oddechowe – „Wyścig”; potrzebne będą dwie kuleczki z  papieru, 

pusty blat stołu, biurka; zadanie polega na tym, aby przedmuchać z jednego 

końca stołu na drugi swoją papierową kuleczkę, można je wykonać z dwóch 

różnych kolorów papieru; wygrywa ta osoba, której kulka pierwsza spadnie ze 

stołu, pokonując wspólnie ustaloną odległość (długość, szerokość);  

Wersja rozbudowana: można dla urozmaicenia zabawy ustawić na stole tor przeszkód, 

stworzyć labirynt, albo bramki na dwóch krańcach stołu, do których gramy jedną kuleczką; 

*pamiętajmy, wdech nosem, wydech ustami;                                                                                           

* zabawy oddechowe wykonujemy krótko, jako przerywnik!,  

*załączniki poniżej 

Życzę wesołej zabawy☺ i miłego świętowania! 
 
 
 

                                                                                                                         Logopeda 
Anna Maria Kurek 
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Załącznik 4 

„Wspólny spacer” 

Umawiają się dwie wargi na spacerek 

Zaraz po tym, gdy skończą jeść serek. 

Naprzemiennie wciągamy i wysuwamy wargi. 

Dolna warga chce odwiedzić nos 

Nakładamy dolną wargę na górną. 

Ale górna zabiera głos: „Wyrażam zgodę, 

Ale najpierw chodźmy odwiedzić brodę”. 

Nakładamy górną wargę na dolną. 

Dolna nie ustępuje: 

„Chodźmy do policzka lewego.” 

Przesuwamy złączone usta w lewo. 

Ale górna protestuje: 

„Najpierw do prawego.” 

Przesuwamy złączone usta w prawo. 

Dolna mówi: 

„W takim razie pójdziemy do przodu”. 

Wysuwamy i ściągamy usta w „dzióbek”, jak do całuska. 

„Do przodu? – górna się dziwi – 

Podnosimy tylko górną wargę, odsłaniając zęby. 

Do przodu, nie ma powodu. 

Lepiej przejdźmy się dookoła, robiąc duże koła.” 

Krążymy wargami ściągniętymi w „dzióbek”. 

„Nie chcę kółek! Ja chcę parskać!” – 

Na to dolna woła. 

Parskamy. 

Zaciśnięte, obrażone porozumieć się nie mogą. 

Nabieramy powietrza i krótko przytrzymujemy je pod zaciśniętymi wargami. 



Każda chce iść w inną stronę. 

Przesuwamy zaciśnięte usta w różne strony. 

Każda chce iść swoją drogą. 

Naprzemiennie uśmiechamy się szeroko rozciągając usta i ściągamy je w „dzióbek”, jak do 

całuska. 

Dosyć. Spacer odwołany. 

Dzień był pełen zbędnych scen. 

Pogniewane się rozwarły 

Otwieramy szeroko usta. 

Lepiej coś pysznego zjem! 

Naśladujemy gryzienie, rzucie. 

 

Źródło: G. Wasilewicz, „Gdzie jesteś języczku?” wyd. Harmonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek 

 

 

 


