
Poniedziałek – 15.06.2020r.  

Urodziny - bajka logopedyczna dla dzieci z klas I - VII 

Bajka pomaga w profilaktyce logopedycznej jak i w ćwiczeniach wad wymowy.  

https://www.youtube.com/watch?v=E_nS3tNhT18 

 

Wtorek – 16.06.2020r.  

Zagadki logopedyczne z głoską [s] w nagłosie 

Zagadki to ciekawa forma urozmaicenia ćwiczeń logopedycznych. Poniżej zbiór zagadek 

zawierających w rozwiązaniu głoskę [s] w nagłosie. 

1. Nie las, nie park, chociaż się zieleni. 

jabłka, gruszki, śliwki znajdziesz tam w jesieni. 

2. Kierownicę ma i cztery koła, gdy jest głodny, to woła, 

że benzynę wypić musi, bo inaczej się nie ruszy.  

3. Nie jest ptakiem, a ma skrzydła. 

możesz się nim w podróż wybrać.  

4. Choć nie mają kół, same pędzą w dół, 

ale musisz mieć  sznurek, by je wciągnąć na górę.  

5. Ma brązowe, śliczne oczy, nóżki zgrabne, cienkie. 

czy widziałeś kiedyś w lesie płochliwą …………….  

6. Są w wysokich domach, choć to nie drabina, 

gdy chcesz wejść na piętro, to się po nich wspinasz.  

7. Choć dziurek w nim sporo, łatać ich nie trzeba. 

zjem go z apetytem razem z kromką chleba.  

8. Kwadratowe, prostokątne, kolorowe albo białe pole. 

przed obiadem mama kładzie je na stole.  

9. Wykonana jest ze sznurka albo jakiejś linki, 

skaczą przez nią na podwórkach najczęściej dziewczynki.  

10. Jak się nazywa, odpowiedz proszę, dziurawa świnka porcelanowa, 

w której złotówki i drobne grosze można na później sobie przechować.  

11. Trąbę z sobą nosi, a nie jest trębaczem. 

gdy pójdę do zoo, to go tam zobaczę.  

https://www.youtube.com/watch?v=E_nS3tNhT18


12. Jaka to głowa, duża lub mała, 

Z zielonych liści składa się cała.  

13. Co zdejmę z widełek, przyłożę do ucha, 

żeby słów z daleka posłuchać?  

14. Co lekarz weźmie w ręce, 

by słyszeć, jak bije ci serce.  

15. Kto mieszkał w jamie tuż nad Wisłą 

i zionął ogniem jak ognisko? 

Zagadki zawierające oprócz głoski [s] w nagłosie również inne głoski z szeregu syczącego. 

16. Na kolei takie są zwyczaje, 

że pociąg zawsze na niej przystaje. 

17. We mnie, w tobie, w każdym z nas  

puka równo – raz po raz. 

 

Czwartek – 18.06.2020r. 

Zabawy logopedyczne. Sekwencje.  

https://www.youtube.com/watch?v=VAiSXVimJ70 

 

Piątek – 19.06.2020r. 

 

Wiersz z głoską „r”. 

 

Na dzień dobry warczy w rurach,  

aż na karku cierpnie skóra- rrrr! 

Z rur skoczyło w stronę tarki,  

warczy groźnie trąc sucharki- trrrr! 

Do froterki się dobiera,  

warczy w tarkach i mikserach- frrrr! 

Może dosyć? Może starczy?  

https://www.youtube.com/watch?v=VAiSXVimJ70


Gdzie tam! Coraz groźniej warczy- wrrr! 

Tu szlifierka, tam wiertarka,  

a ja w nerwach, a ja w ciarkach- brrrr! 

Próżno proszę: „przerwij harce  

na parkiecie w cykliniarce! 

Nie rusz świdrów i motorów,  

przestań dręczyć lokatorów!” 

Warczy pełne strasznej werwy  

i nie robi żadnej przerwy- prrrr! 

Od poranka do wieczora,  

tak dręczyło mnie jak zmora. 

Gdy już byłam całkiem chora  

zadzwoniło do doktora- drrrr! 

A ten doktor dał receptę,  

żeby R mruczało szeptem, 

Żeby wlazło do śpiwora,  

bo już na dobranoc pora. 

Więc zasnęło na kanapie.  

A ja się za głowę łapię:  

„Oj ratunku! Ono chrapie!” 

Strasznie chrapie! Strasznie chrapie! Chrrrr!!! 

 

 

 


