
DOMOWE ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE 

GRUPY IV-V 
1. Dwiczenia słuchowe 
Zachęcam do skorzystania z zasobów programu „mTalent”, które znajdziecie Paostwo pod adresem: 
https://www.mauthor.com/present/5886888182546432  
Wśród dwiczeo, które znajdują się na planszach od 2 do 19 znajdują się takie, w których dziecko: 
- rozpoznaje i różnicuje dźwięki zwierząt i instrumentów muzycznych, 
- różnicuje dźwięki ciche i głośne na podstawie swoich doświadczeo, 
- dwiczy sekwencje i rytmy – zapamiętuje je i odtwarza, 
- trenuje słuch fonemowy oraz dokonuje analizy i syntezy słuchowej. 
 

2. Dwiczenia aparatu artykulacyjnego 

         
Krokodyl szeroko otwiera paszczę.  
Spróbuj, tak jak krokodyl szeroko otworzyd usta. 
 
 
 

 

Małpka ma szerokie wargi.  
Spróbuj tak jak małpka wywinąd wargi 
– wargę górną do góry,  
wargę dolną do dołu. 

 
 

 
Wkładamy klucz do zamka do zamka  
i zamykamy kłódkę.  
Zaciśnij bardzo mocno wargi. 

 
 

Królik przesuwa pyszczek w lewo  
i w prawo.  
Przesuwaj ściągnięte wargi raz  
w lewo, raz w prawo.  

 
 
 
 

Baloniki są napełnione powietrzem.  
Zaciśnij wargi i napełnij oba policzki 
powietrzem. 

 
 
 

https://www.mauthor.com/present/5886888182546432


Po listku chodzi biedronka.  
Ma kropki na czerwonych skrzydełkach. 
Pobaw się teraz w malarza  
i namaluj czubkiem języka  
kropki na podniebieniu. 

Dzięcioł stuka dziobem w drzewo.  
„Stukaj” czubkiem języka w podniebienie 
tuż za zębami. 

Słoo jest duży i ma długą trąbę,  
którą potrafi daleko dosięgnąd.  
Ciekawe, czy potrafisz dosięgnąd  
językiem do ostatniego zęba  
na górze po jednej i po drugiej stronie. 

3. Dwiczenia artykulacyjne – różnicowanie głosek szumiących i syczących
Ćwiczenia w formie interaktywnej znajdują się na platformie Wordwall – adresy do dwiczeo zamieszczam
poniżej. Ćwiczenia w formie kart pracy znajdziecie Paostwo na kolejnych stronach.

Jaką głoskę słyszysz w tych wyrazach: 

S – SZ?   https://wordwall.net/play/1388/991/303 

Z – Ż?   https://wordwall.net/play/2014/042/875 

C – CZ?  https://wordwall.net/play/2299/587/753 

https://wordwall.net/play/1388/991/303
https://wordwall.net/play/2014/042/875
https://wordwall.net/play/2299/587/753


S-SZ CO SŁYSZYSZ NA POCZĄTKU?

1. S SZ

2. S SZ

3. S SZ

4. S SZ

5. S SZ

6. S SZ

7. S SZ

8. S SZ

9. S SZ

10. S SZ

11. S SZ

12. S SZ

wordwall.net/print/1388991/s-sz-co-słyszysz-na-początku

https://wordwall.net/print/1388991/s-sz-co-s�yszysz-na-pocztku


Co słyszysz w tych wyrazach?

1.

Z Ż/RZ

2.

Z Ż/RZ

3.

Z Ż/RZ

4.

Z Ż/RZ

wordwall.net/print/2014042/1-co-słyszysz-w-tych-wyrazach

https://wordwall.net/print/2014042/1-co-s�yszysz-w-tych-wyrazach


C-CZ WYRAZY

1. MACKI

Prawda Fałsz

2. TACKA

Prawda Fałsz

3. TACZKA

Prawda Fałsz

4. PIECZE

Prawda Fałsz

5. TACZKA

Prawda Fałsz

6. TACKA

Prawda Fałsz

7. MACKI

Prawda Fałsz

8. PIECE

Prawda Fałsz

9. PIECE

Prawda Fałsz

10. MACZKI

Prawda Fałsz

11. MACZKI

Prawda Fałsz

wordwall.net/print/2299587/c-cz-wyrazy

https://wordwall.net/print/2299587/c-cz-wyrazy
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