
Pakiet zadań logopedycznych 

„SUPER MAMA” 

26 maja Wyjątkowy dzień mamy,  

bo to dzień każdej Mamy. 

 Zdrowia, szczęścia, pomyślności,  

życzę z czystej życzliwości. 

 

 

 

 

• Pakiet zadań zawiera ćwiczenia: 

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

- oddechowe, 

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

grafomotoryki (umiejętność rysowania, pisania - ćwiczenia przygotowujące rękę do 

nauki pisania), 

- doskonalenia funkcji słuchowych, umuzykalniania, 

- 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 ☺ 

• Wybór należy do Państwa i Waszych pociech. 



Opis zadań: 

1. Wprowadzenie do tematu i  rozgrzewka 

Śpiewamy z dzieckiem słowa na melodię  piosenki „Panie Janie” 

 

Witaj mamo (2x), jak się masz (2x). 

Wszyscy Cię kochamy (2x) bądź wśród nas(2x). 

 

2. Rozwijanie percepcji słuchowej, koncentracji uwagi, rozumienia treści. 

• Czytamy dziecku wiersz W. Ścisłowksiego „Bukiecik dla mamy”- (załącznik nr 1)  

Zadaniem dziecka jest zilustrowanie treści wierszyka poprzez pokazanie właściwego 

obrazka (cd. załącznika nr 1 - obrazki wycinamy; dziecko koloruje je, a następnie 

układamy losowo na stole, aby dziecko wybrało podczas słuchania pasujący do treści 

wiersza ) lub wykonanie samodzielnej ilustracji. 

Rozmowa na podstawie wiersza. Przykładowe pytania: 

- Czy już wiesz, kto ma swoje święto? 

- O czym jest ten wierszyk ? 

- Jakie prezenty dla mamy autor opisał w tym wierszyku? 

 

3. Umuzykalnianie - posłuchaj piosenek☺ Zaśpiewajcie razem ☺ 

 

https://youtu.be/RvHfN-4Va4g 

https://youtu.be/9EaJmJhPiqE 

https://youtu.be/t7koX6Y_e3A 

 

a może przypomnisz sobie swoją ulubioną piosenkę o mamie i zaśpiewasz ją dla 

swojej mamy? 

 

4. Gimnastyka buzi i języka „Mama i jej super moc!”– (załącznik nr 2)- 

wykonajcie razem ćwiczenia narządów artykulacyjnych zgodnie z poleceniami 

na ilustracjach. Ćwiczenia można wykonywać przed lustrem, aby dziecko miało 

większą kontrolę nad właściwym ułożeniem ust i języka. 

 

5. Ćwiczenia oddechowe i motoryka mała – (załącznik nr 3) 

Potrzebne będą: ilustracja kwitnących kwiatów do rysowania po śladzie oraz wycięte 

kolorowe kółka, które będą płatkami kwiatów, słomka.  

Zadaniem dziecka jest narysowanie po śladzie kwiatów, pokolorowanie ilustracji, wycięcie 

kółek (przygotowujemy tylko7 sztuk - dla jednego kwiatka!!!) - płatków kwiatowych i 

https://youtu.be/RvHfN-4Va4g
https://youtu.be/9EaJmJhPiqE
https://youtu.be/t7koX6Y_e3A


przeniesienie ich za pomocą słomki na ilustrację. Pozostałe kwiatki dziecko koloruje lub 

wykleja. 

*Jeśli nie maja Państwo możliwości wydrukowania karty z ilustracją proszę naszkicować 

ołówkiem na kartce podobny obrazek, który dziecko narysuje po śladzie – Waszym szkicu 

kolorowymi kredkami. 

6. Ćwiczenie językowe – powtórz wierszyk. 

 

„Bukiet”  

 Jadwiga Mackiewicz 

 

W małym bukiecie 

majowe kwiatki 

zakwitły wczoraj 

na Święto Matki. 

Majowe kwiatki  

wstążką związane 

niech sto lat żyją 

Mamy kochane !! 

 

*załączniki poniżej 

 
Życzę wesołej zabawy☺ i miłego świętowania! 

 
 
 

                                                                                                                         Logopeda 
Anna Maria Kurek 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

„Bukiecik dla mamy” 

W. Ścisłowksi 

Dziś dla ciebie mamo 

Świeci słońce złote 

Dla ciebie na oknie 

Usiadł barwny motyl 

 

Dziś dla ciebie mamo 

Płyną białe chmurki 

A wiatr je układa 

W świąteczne laurki 

 

Dziś dla ciebie mamo 

Śpiewa ptak na klonie 

I dla ciebie kwiaty 

Pachną też w wazonie 

 

Dzisiaj droga mamo 

Masz twarz uśmiechniętą – 

Niechaj przez rok cały 

Trwa to twoje święto 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 cd. - obrazki wycinamy; dziecko koloruje je, a następnie układamy 

losowo na stole, aby dziecko wybrało podczas słuchania pasujący do treści wiersza 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Gimnastyka buzi i języka                   MAMA I JEJ SUPERMOC!!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Narysuj po śladzie. Pokoloruj. Przygotuj kolorowe kółeczka (przygotowujemy tylko7 sztuk - dla 

jednego kwiatka!!!) - płatki kwiatowe i przenieś je za pomocą słomki na wybrany kwiat na 

ilustracji. Pozostałe kwiatki pokoloruj lub wyklej kolorowym papierem lub plasteliną. 

*Pamiętaj! Słomkę trzymamy ustami – nie zębami, układając buźkę jak do całusa*) 

 


