
DOMOWE ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE 

GRUPA II 

1. DWICZENIA APARATU ARTYKULACYJNEGO
Ćwiczenia znajdują się pod adresem https://wordwall.net/pl/resource/2927248.
Dziecko odkrywa kolejne okienka i słucha czytanej przez dorosłego instrukcji. Następnie
wykonuje dwiczenia przed lusterkiem.

2. ZABAWY PALUSZKOWE DO TEKSTÓW WIERSZYKÓW „Sowa” i „Janek wspina się po linie”
Za pierwszym razem dorosły mówi wierszyk, ilustrując go ruchem. Gdy wypowiada
rymowankę ponownie, dziecko naśladuje jego ruchy.

1. 

2. 

3. 

4. 

„Sowa” 

Leci sowa na łowy 

do zielonej dąbrowy. 

Gdy z dąbrowy przyleci, 

to przytuli swe dzieci. 

1. i 2. Dziecko krzyżuje w nadgarstkach otwarte dłonie, czyli skrzydła sowy.

Porusza nimi równomiernie i powoli oddala od swojego ciała.

3. Sowa wraca – dziecko wolno przybliża do swojego ciała dłonie złączone

nadgarstkami.

4. Krzyżuje ręce na piersiach, naśladując przytulanie kogoś do siebie.

1. 

2. 

3. 

4. 

„Janek wspina się po linie” 

Janek wspina się po linie 

jak najwyżej, aż do chmury. 

„Po co się tam wspinasz, Janku?” 

„Chcę popatrzed na was z góry!” 

1. i 2. Dziecko trzyma przed sobą pięści ustawione jedna na drugiej.

Rytmicznie przenosi pięśd znajdującą się na dole na tę, która jest u góry itd.

Ruch jednej pięści przypada na dwie sylaby.

3. Dziecko przykłada otwartą dłoo do czoła (dotykając czoło palcem

wskazującym i kciukiem) i spogląda w górę.

4. Zmienia dłoo przyłożoną do czoła i spogląda w dół.
M. Baraoska, Paluszkami tak i siak, Gdaosk 2017.

3. DWICZENIE SŁOWNIKOWE – PORÓWNANIA

Dziecko wysłuchuje określeo czytanych przez rodzica, a następnie z jego pomocą wskazuje
ilustrację zwierzęcia, które pasuje do określenia. Ćwiczenie znajduje się pod adresem:
https://wordwall.net/play/2923/095/719
To samo dwiczenie w formie karty pracy znajduje się na kolejnej stronie.

https://wordwall.net/pl/resource/2927248
https://wordwall.net/play/2923/095/719


Zwierzęta - porównania

Narysuj linię, aby połączyć każdą parę pól

baranek

Uparty jak...

paw

Głodny jak...

wilk

Niewinny jak...

sowa

Silny jak...

kot

Chytry jak...

niedźwiedź

Dumny jak...

lis

Zdrowy jak...

pszczoła

Zwinny jak...

ryba

Mądry jak...

osioł

Pracowity jak...

wordwall.net/print/2923095/zwierzęta-porównania
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