
KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

Zadanie 1 

Dorysuj oczy, nadaj imiona i powiedz, o czym mogą rozmawiać. 

 

psycholog-logopeda.org 

 

 



Zadanie 2 

Nazwij wszystkie obrazki. Pozbieraj jabłka w sadzie, za pomocą linii połącz z koszykiem 

tylko te owoce, których znajduje się obrazek zawierający w nazwie głoskę [sz]. na drzewie 

mogą zostać tylko jabłka z obrazkiem, w których nazwie słychać głoskę [s]. 
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Zadanie 3 (dla chętnych) 

Rozwiąż krzyżówkę rysunkową z pomocą rodzica lub rodzeństwa. Odczytaj rozwiązanie  

i zilustruj je. 
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Zadanie 4 

Poproś rodzica lub starsze rodzeństwo o przeczytanie bajki. Starannie wykonaj ćwiczenia 

usprawniające narządy mowy – zgodnie z podpowiedzią osoby czytającej bajkę. 

 

Wielkanoc u języczka 

 

Zbliża się Wielkanoc. Trwają przygotowania do świąt.Pan Języczek postanawia 

upiec ciasto. Najpierw do miski (dzieci robią z języka „miskę” – przód i boki języka 

unoszą tak, by na środku powstało wgłębienie) wsypuje mąkę i cukier, dodaje 

masło (wysuwają język z buzi, a potem go chowają, przesuwając po górnej wardze, 

górnych zębach i podniebieniu).  

Następnie rozbija jaja (otwierają szeroko buzie, kilkakrotnie uderzają czubkiem języka w 

jedno miejsce na podniebieniu). Wszystkie składniki miesza (obracają językiem w buzi 

w prawo i w lewo) i mocno uciera. Ciasto już się upiekło. Pan Języczek właśnie je 

ozdabia – polewa czekoladą (przesuwają czubkiem języka po podniebieniu w przód, w tył 

i w bok), obsypuje rodzynkami i orzechami (dotykają językiem każdego zęba najpierw 

na górze, a otem na dole). Pan Języczek robi sałatkę warzywną. Kroi 

warzywa (wysuwają język z buzi i szybko nim poruszają w kierunku nosa i brody), dodaje 

majonez, miesza, a potem próbuje.  

Sałatka jest pyszna (oblizują wargi ruchem okrężnym). Następnie pan Języczek maluje 

jaja – powoli wkłada je do kubeczków z barwnikami (przesuwają język po górnej 

wardze, górnych zębach i podniebieniu). Wyciąga pomalowane i dmucha, żeby szybciej 

wyschły (wdychają powietrze nosem, wydychają buzią). Potem rysuje na jajach wzorki 

– kropki (dotykają językiem różnych miejsc na podniebieniu) i kółka (oblizują wargi 

ruchem okrężnym). Zaplata jeszcze koszyczek wielkanocny (kilkakrotnie dotykają 

językiem górnej wargi, prawego kącika ust, dolnej wargi i lewego kącika ust) i już 

wszystko do świąt przygotowane. Cieszy się pan Języczek (uśmiechają się szeroko, nie 

pokazując zębów), bo może już świętować. 

 

Źródło: przewodnik metodyczny: „Plac zabaw – sześciolatek” 

 

 


