
Pakiet zadań logopedycznych 

„ZAKUPY” 

• Pakiet zadań zawiera ćwiczenia z zakresu: 

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

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

dużej  (motoryka duża – stanowi wszystkie obszerne ruchy, w które jest zaangażowane 

całe nasze ciało lub jego znaczna część, np. ręce i nogi; odpowiada za obszerne makro 

– ruchy całego ciała i jest ona szeroko pojętą, codzienną aktywnością ruchową 

dziecka, która najefektywniej rozwija cały jego układ nerwowy – koordynację 

ruchową i koncentrację uwagi); 

- rozwijania funkcji słuchowych; 

- wzbogacania słownictwa; 

- doskonalenia umiejętności komunikacyjnych; 

• 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, ćwiczenia koncentracji, uwagi i pamięci słuchowej oraz 

rozumienia treści 

- „Gdzie się co kupuje?”- (zał.1) – czytamy dziecku opowiadanie Czesława 

Janczarskiego, a następnie prowadzimy rozmowę tematyczną wspomaganą pytaniami 

pomocniczymi do treści opowiadania.  

Przykładowe pytania pomocnicze: 

- O co mama prosiła Anię? 

- Co zrobił Uszatek? 

- O co miś prosił panią ekspedientkę w sklepie spożywczym? 

- O co miś prosił panią w aptece? 

- Dlaczego miś nie mógł kupić tych towarów? 

      2. Smaczna gimnastyka buzi i języka – „Mniam Mniam” (zał. 2) – wykonujemy 

ćwiczenia. 

      3. Motoryka duża, koordynacja słuchowo-ruchowa – ,,Idziemy na zakupy” - zabawa 

ruchowa . 

Wybieramy wspólnie utwór muzyczny (np. ulubioną piosenkę). W trakcie muzyki dziecko 

chodzi, podskakuje, tańczy… Gdy muzyka milknie mówimy  ,,Chcę kupić kalosze, idę do 

sklepu....” . Dziecko odpowiada, wymieniając rodzaj sklepu  i naśladuje ruchem wkładanie 

kaloszy. Podobnie ,,kupuje” inne towary np. chleb, sok, rower, pajacyka, skakankę, piłkę. Za 

każdym razem należy nazwać sklep, w którym dany towar można kupić oraz zademonstrować  

ruch, który kojarzy się z danym przedmiotem. 



     4. Zabawy na różne zmysły   „Co kupiłem/kupiłam?” 

 

* Zagadki rozwijające zmysł dotyku; 

W nieprzezroczystym worku z folii ukrywamy jakiś przedmioty i zapraszamy  dziecko, aby 

spróbowało odgadnąć, co się tam kryje.  

 

* Zagadki rozwijające zmysł smaku; 

Zabawa polega na odgadywaniu nazw produktów spożywczych lub pokarmów za pomocą 

zmysłu smaku,  z zamkniętymi oczami.  Mogą to być owoce, warzywa, dżem, czekolada, 

przyprawy itd.  Możemy w ten sposób zachęcić dziecko do spróbowania nowych smaków i 

potraw. 

 

* Zagadki rozwijające słuch i koncentrację; 

Zagadki słuchowe. Czytamy dziecku zagadki, a zadaniem dzieci jest odgadnięcie zagadki  i 

nazwanie branży sklepu, w którym może się pojawić ten przedmiot.  

ZAGADKI: 

*Może być w muzyka dłoniach , albo należeć do słonia. (trąba); (sklep muzyczny) 

*Z czego można zbudować domy, mosty i wieże?  Nie zepsujesz zabawki, choć na części 

rozbierzesz –(klocki); (sklep z zabawkami) 

*Mają nazwy jednakowe lecz wyglądają inaczej. Jedna tnie zębami drewno, druga po boisku 

skacze –(piłka); (sklep budowlany lub sklep sportowy, sklep z zabawkami) 

 

* Zagadki rozwijające słuch fonemowy;  

Rozwiązywanie zagadek sylabowych. Rozkładamy na dywanie różne obrazki lub rzeczywiste 

przedmioty.  Wypowiadamy pierwszą sylabę wyrazu, a zadaniem dzieci jest wskazanie 

obrazka lub przedmiotu,  który zaczyna się na tę sylabę oraz wyklaskanie nazwy przedmiotu  

z podziałem na sylaby.  „ 

5. Piosenki zakupowe☺ 

„Sklep z zabawkami”  https://youtu.be/-oV6-OFrRmw 

„Na straganie”  https://youtu.be/38QNVaK7a-s 

 

*załączniki poniżej 

Życzę owocnej pracy i wesołej zabawy☺ 
 
 
 

                                                                                                                         Logopeda 
Anna Maria Kurek 

 

https://youtu.be/-oV6-OFrRmw
https://youtu.be/38QNVaK7a-s


 
Załącznik 1 

 

,,Gdzie się co kupuje?” 

Cz. Janczarski 

 

Mama poprosiła Anię, aby poszła do sklepu po chleb i syrop od kaszlu. 

Pieniądze położyła na stole.  Gdy Ania pobiegła do łazienki, żeby się umyć i 

uczesać Uszatek przechylił głowę na bok i pomyślał: „Wyręczę Anię”. 

Wziął pieniądze ze stołu, wziął siatkę na zakupy i pobiegł do sklepu 

spożywczego. Stanął przed ladą. 

-Poproszę o syrop od kaszlu- powiedział. 

-Misiuniu- odpowiedziała pani zza lady- idź do apteki. O tam jest apteka, po 

przeciwnej stronie ulicy. 

Pobiegł Uszatek do apteki. Stanął przy ladzie. 

-Poproszę o chlebek- szepnął niepewnie. 

-Chlebek?- zdziwiła się pani sprzedająca leki. –Tu jest apteka, Misiuniu.  Idź do 

sklepu spożywczego. O, tam jest ten sklep, po przeciwnej stronie ulicy. 

Wyszedł Uszatek z apteki. Było mu bardzo przykro, że nie umiał wyręczyć Ani. 

Na ulicy spotkał Anię. Dziewczynka wybiegła zaraz za Uszatkiem. 

-Oj, Misiu, Misiu!- pokiwała głową, a potem wytłumaczyła niedźwiadkowi, 

gdzie się co kupuje.  

 

*Po przeczytaniu opowiadania zadajemy dziecku pytania: 

Przykładowe pytania pomocnicze: 

- O co mama prosiła Anię?                                                                                                             

- Kto chciał wyręczyć dziewczynkę w robieniu zakupów? 

- Co zrobił Uszatek? 

- O co miś prosił panią ekspedientkę w sklepie spożywczym? 

- O co miś prosił panią w aptece? 

- Dlaczego miś nie mógł kupić tych towarów?                                                                                            

- Gdzie miś powinien szukać syropu od kaszlu, a gdzie pieczywa? 

 

 

 
 
 

 



Załącznik 2 

 

 



*pokoloruj obrazek                                                                                                                                                                                                               Dodatek 

 


