
Szanowni Państwo,  

 

W związku z zaistniałą sytuacją wynikającą z konieczności zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa funkcjonowanie szkoły zostało ograniczone 

a logopedyczne zajęcia rewalidacyjne realizowane są zdalnie. Możecie Państwo wesprzeć 

proces terapii. Wystarczy w codziennym kontakcie z dzieckiem zwrócić uwagę na potrzebę 

wzbogacania słownictwa dziecka, rozwijania pamięci i innych funkcji słuchowych, 

doskonalenia umiejętności poprawnego pisania i czytania (głośnego i cichego czytania ze 

zrozumieniem) a przede wszystkim na pozytywne wzmacnianie dziecka, pomoc w radzeniu 

sobie z emocjami i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych. 

 

Poniżej prezentuję Państwu propozycje ćwiczeń zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji i wspierających terapię już istniejących wad. Tak naprawdę w każdej aktywności 

dziecka można upatrywać okazji do ćwiczeń logicznego myślenia, pamięci, koncentracji 

uwagi czy językowych.  

 

ĆWICZENIA JĘZYKOWE:  

 

a) Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownik: 

– uściślanie rozumienia pojedynczych słów (nazw zwierząt, roślin rzeczy itp.), 

– uściślanie rozumienia zadań, 

– słuchanie opowiadań, 

– powtarzanie wyrazów, zdań, opowiadań, 

– układanie z wyrazów zdania, 

– opowiadanie ilustracji, 

– samodzielne zrozumiałe wypowiadanie się na określony temat. 

b) Kształtowanie ogólnej wrażliwości słuchowej poprzez odbieranie i różnicowanie 

dźwięków pochodzących z otoczenia, a nie wchodzących w skład mowy ludzkiej: 

– odtwarzanie struktur dźwiękowych układami przestrzennymi, 

– odtwarzanie rytmu, 

– graficzne odtwarzanie słyszanego układu dźwiękowego, 

– różnicowanie natężeń dźwięków, 

– określanie z której strony nadchodzi dźwięk, 

– porównywanie dźwięków, melodii, 

– zastępowanie poleceń przez sygnał dźwiękowy, 

– rozpoznawanie głosów z otoczenia. 

c) Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej 

Analiza i synteza głoskowa: 

– wybieranie obrazków, których nazwa zaczyna się od podanej głoski, 

– segregowanie obrazków, których nazwy zawierają określoną głoskę, 

– dobieranie par obrazków, których nazwy rozpoczynają się taką samą głoską, 

– podawanie wyrazów rozpoczynających się od danej głoski, 

– wybieranie obrazków, których nazwy kończą się określoną głoską, 

– rozpoznawanie nazwy obrazka na podstawie ostatniej głoski, 

– wydzielenie ostatniej głoski z nazwy obrazka, 

– tworzenie wyrazów z ostatnich głosek demonstrowanych obrazków, 

– dzielenie wyrazów na głoski, 

– „co to za wyraz?”, 

– dobieranie par obrazków, w których nazwa drugiego rozpoczyna się taką samą głoską, jaką 

kończy się nazwa pierwszego, 



– rozpoznawanie samogłosek w wyrazach jednosylabowych, 

– rozpoznawanie głosek wewnątrz wyrazów o różnej liczbie sylab, 

– rozpoznawanie określonej głoski położonej w dowolnym miejscu wyrazu, 

– różnicowanie głosek, 

– określenie miejsca położenia w wyrazie rozpoznanej głoski, 

– rozpoznanie głoski powtarzającej się w wyrazie. 

Analiza i synteza sylabowa: 

– podział wyrazu na sylaby, 

– liczenie sylab w wyrazie, 

– „Co to za wyraz?”, 

– zabawa w kończenie słów, 

– układanie wyrazów z sylab, 

– wyszukiwanie obrazków, których nazwa zawiera daną sylabę, 

– rozwiązywanie rebusów, 

– określenie pozycji sylaby w wyrazie, 

– uzupełnianie wyrazów sylabami, 

– sztafeta sylabowa, 

– przekształcanie wyrazów przez zmianę lub dostawianie sylab, przekształcanie wyrazów za 

pomocą, łamigłówki sylabowej lub rozsypanki sylabowej, 

– usprawnianie czytania i pisania wyrazów o różnej liczbie sylab przy pomocy dobieranek 

obrazkowo-wyrazowych, 

– czytanie i pisanie wyrazów o różnej liczbie sylab i łączenie ich  w określone zestawy 

tematyczne. 

Analiza i synteza zdań: 

– wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, 

– układanie zdań do obrazka, 

– kończenie rozpoczętego zdania, 

– budowanie zdania z podanego wyrazu, 

– „jakie to zdanie?”, 

– wyróżnianie wyrazów w zdaniu, 

– liczenie wyrazów w zdaniu, 

– układanie zdań z podanych wyrazów, 

– wyszukiwanie wyrazów krótkich w wyrazach dłuższych. 

d) Ćwiczenia pamięci słuchowej: 

– powtarzanie rymowanek, 

– nauka piosenek i wierszyków, wyliczanek, 

– powtarzanie sylab, wyrazów, zdań, 

– powtarzanie układów liczb. 

e) Ćwiczenia słuchu fonematycznego: 

– różnicowanie słów o podobnym brzmieniu, 

– różnicowanie sylab o podobnym brzmieniu, 

– różnicowanie głosek podobnych fonetycznie. 

f) Ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej: 

– słuchowa analiza podanego rytmu i ruchowe jego odtworzenie przez wyklaskanie, 

wystukanie ołówkiem, pałeczką na bębenku, na cymbałkach z uwzględnieniem następstwa 

czasowego, 

– odtwarzanie słyszanego rytmu poprzez pokazanie ruchem ciała. 

g) Ćwiczenia koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej: 

– dobieranie par obrazków, w których nazwa jednego rozpoczyna się taką głoską, jaką kończy 

się nazwa drugiego (np. rak-kot), 



– rozpoznawanie układu przestrzennego odpowiadającego wystukanemu „rytmowi”, 

– rozpoznawanie „rytmu” zgodnego z układem przestrzennym, 

– odtwarzanie w układzie przestrzennym wystukanego „rytmu”, 

– dzielenie wyrazów na sylaby z jednoczesnym stukaniem w rytm wystukiwanych sylab, 

– ćwiczenia równowagi – chodzenie po narysowanej linii, 

– chody i marsze ze zmianą kierunku na określony sygnał dźwiękowy lub słuchowy, 

– ćwiczenia orientacji kierunkowej związane z percepcją słuchową – zabawa dochodzi głos?, 

– zabawy wdrażające do gospodarowania własnym ciałem i usprawniające koordynację – 

naśladowanie ptaków, samolotów, pływania, 

– zabawy ruchowe – zręcznościowe – toczenie, rzucanie i chwytanie woreczków, piłek, 

kółek, 

– zabawy zręcznościowe –  pchełki, bierki, itp.. 

 

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA I PISANIA: 
Czytanie: 

– czytanie całościowe sylab i wyrazów, 

– czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami, 

– czytanie sylab i wyrazów w krótkich ekspozycjach, 

– czytanie naprzemienne sylab, wyrazów i zdań, 

– czytanie zdań dłuższych tekstów, 

– czytanie selektywne głośne i ciche, 

– ćwiczenia w rozumieniu treści (ciche i głośne czytanie ze zrozumieniem). 

Pisanie: 

– przepisywanie (tekst z lukami literowymi, z lukami sylabowymi, z lukami wyrazowymi) 

– przepisywanie z dodatkowymi poleceniami (np. podkreślanie liter, sylab lub wyrazów 

zawierających określoną trudność), 

-wypisywanie sylab lub wyrazów z trudną literą, 

– przekształcanie tekstu  np. zmiana liczby pojedynczej na mnogą, 

– pisanie z pamięci sylab, wyrazów, zdań, 

– pisanie ze słuchu sylab, wyrazów, zdań. 

 

USPRAWNIANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

 

– rozwijanie emocji: rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych 

u siebie i innych, wyrażanie emocji przez gesty, mimikę twarzy, odpowiednie reagowanie na 

różne sytuacje, wyrażanie emocji środkami plastycznymi, muzycznymi, nauka panowania nad 

emocjami, radzenie sobie ze stresem, relaksacja, 

– rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (uczenie i wzmacnianie komunikacji 

niewerbalnej: kontakt wzrokowy, rozpoznania mowy ciała), 

– usprawnianie umiejętności społecznych (zawieranie znajomości, słuchanie, pytanie, 

odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie 

krytyki,  mówienie komplementów), 

– ćwiczenia zachowania w różnych sytuacjach społecznych (dostosowanie zachowania do 

zachowań innych osób, miejsc, sytuacji, przestrzeganie zasad i norm społecznych, nauka 

rozumienia i respektowania potrzeb innych osób). 

 

Powyższe ćwiczenia – wykorzystywane zmiennie, zgodnie z własnym wyborem na 

dany dzień niewątpliwie przyczynią się do rozwoju kompetencji językowych i 

komunikacyjnych.  Cenne będą także wszelkie swobodne rozmowy z dzieckiem, czytanie 

różnych tekstów, układanie puzzli czy gry edukacyjne, rysowanie, malowanie. 



Jeśli będziecie mieli Państwo jakieś pytania, propozycje, wątpliwości czy sugestie – 

w każdej chwili możecie wysłać do mnie wiadomość zwrotną w Librusie lub na adres e-

mail: sp2.logopeda@gmail.com 

 

Miłej zabawy! 

 

Logopeda – mgr Katarzyna Kościelniak 


