
Pakiet zadań logopedycznych 

„WIOSNA” 

• Pakiet zadań zawiera ćwiczenia z zakresu: 

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

- kształtowania prawidłowego toru oddechowego, 

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

(umiejętność rysowania, pisania - ćwiczenia przygotowujące rękę do nauki pisania), 

- doskonalenia słuchu fonemowego; 

- 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 ćwiczenia „na rozgrzewkę” 

- wierszyk - „Oznaki wiosny” (zał.1) – czytamy dziecku wierszyk i w zaznaczonych miejscach 

wykonujemy zadanie. 

      2. Gimnastyka buzi i języka - „Słoneczko” (zał. 2) – karty drukujemy* i  rozcinamy (można wcześniej 

podkleić tekturką). Spośród odwróconych kart dziecko losuje 5 i wykonuje ćwiczenia (można wykonywać te 

ćwiczenia przed lustrem, tak aby dziecko kontrolowało, czy jego buzia lub język układa się tak, jak na 

wybranym obrazku).  

      3. Motoryka mała i wzbogacanie słownictwa – „Wiosenne kwiaty” (zał. 3) – kart drukujemy*. 

Zapoznajemy dziecko z nazwami wiosennych kwiatów. Zadaniem dziecka jest narysowanie kwiatów po 

śladzie, od miejsca zaznaczonego strzałką, a następnie pokolorowanie, wyklejenie plasteliną, wydzieranką z 

kolorowego papieru lub pomalowanie farbami. Należy zwrócić uwagę na prawidłowy chwyt narzędzia 

pisarskiego oraz na to, aby podczas wykonywania zadania pracowała ręka dziecka na kartce, a nie kartka 

pod ręką dziecka. 

     4. Ćwiczenia słuchowe – wykorzystujemy poznane „Wiosenne kwiaty”: 

         - mówimy nazwę kwiatu, a dziecko wskazuje właściwy obrazek; 

         - dziecko powtarza nazwy kwiatów (utrwalanie); 

         - podajemy dziecku nazwę kwiatu 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 kwiatu) a dziecko podaje 

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

    5. Ćwiczenia oddechowe – „Wiosenna łąka” ; potrzebne będą dwie kartki papieru, kredki, nożyczki, 

słomka (jeśli to możliwe).  



- na jednej kartce papieru dziecko rysuje wiosenną łąkę – przeważająca część kartki to trawa, a na niej 

kwitnące, kolorowe kwiaty (dowolne); poza tym dziecko rysuje kilka samych łodyg z listkami (będzie je 

uzupełniać główkami kwiatów z drugiej kartki); 

- na drugiej kartce dziecko rysuje główki kwiatów (w ilości odpowiadającej pustym łodygom na poprzednim 

rysunku); kwiaty należy wyciąć a następnie przenieść za pomocą słomki na obrazek „Wiosenna łąka” i 

umieścić na pustych łodygach. 

*Jeżeli nie mają Państwo możliwości wydrukowania kart: 

ćwiczenie „Słoneczko”można wykonać poprzez wskazanie obrazka na monitorze; 

- ćwiczenie „Wiosenne kwiaty” – dziecko samodzielnie rysuje kwiaty, można posłużyć się ilustracjami 

z dowolnego źródła. 

 

*załączniki poniżej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

„OZNAKI WIOSNY”  
E. Skorek 

  

Kiedy wiosna tu przychodzi, 

pani zima stąd odchodzi. 

Słońce świeci już jaśniutko, 

wietrzyk wieje tak leciutko: Szszsz...* 

(dzieci naśladują lekki powiew wiatru- na długim wydechu cicho wypowiadają głoskę sz) 

 

Budzą się w słońcu motyle, 

kwitną złociste żonkile.* 
(dzieci wąchają żonkile- przez jedną dziurkę w nosie wciągają powietrze, zatrzymują chwilę oddech, po 

czym drugą dziurką wydychają powietrze (na zmianę)) 

 

W ogrodzie u mojej mamy 

czerwienieją tulipany.* 
(dzieci wąchają tulipany- wciągają powietrze nosem, wydychają –ustami) 

 

Rośnie trawa, świeci słońce, 

boćki klekocą na łące: Kle, kle// kle, kle.* 
(dzieci naśladują klekotanie boćka, - wypowiadają dźwięki na jednym wydechu, w miejscu //- robią przerwę) 

 

Kiedy słyszą klekot żabki, 

uciekają do sadzawki: Kum, kum // kum, kum.* 
(dzieci naśladują rechotanie żabek- wypowiadają dźwięki na jednym wydechu, w miejscu //- robią przerwę) 

 

Już jaskółki przyleciały, 

jest też z nami słowik mały: Tirli, tirli, tirli... * 

(dzieci naśladują śpiew ptaków) 

 

Gile za to odleciały, 

bo za ciepło u nas miały: Frrr, frr, frr...* 
(dzieci naśladują odgłosy ptaków odlatujących) 

  
 

Wszystko to oznaki wiosny, 

wie o tym dziecko i ... każdy dorosły! 

  
 
 
 
 
 



Załącznik 2 

 

 

 



Załącznik 2 c.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 

 


