
PROPOZYCJE 
AKTYWNOŚCI  

– ZESTAW ĆWICZEŃ  
I ZABAW 

LOGOPEDYCZNYCH  
Grupa wiekowa: 5 - 6 latki 

Temat: "Wielkanocne pisanki" 

Data realizacji: 29.03.2021- 2.04.2021 

Cel aktywności logopedycznej:  usprawnienie narządów artykulacyjnych 
 poszerzanie słownika mowy czynnej 
 rozwijanie poprawnego toru oddechowego 

 

INFORMACJA DLA RODZICA Dziś wykonujemy ćwiczenia: słuchowe, oddechowe, 
słownikowe oraz usprawniamy narządy artykulacyjne .  

INFORMACJA DLA DZIECKA Pamiętaj o poprawnej wymowie głoski którą ćwiczysz  

Powodzenia. 

 

Ćwiczenia słuchowe: 

 

„Świąteczne symbole" 

Rodzic prosi, by dziecko powiedziało co kojarzy się 
z Wielkanocą (palma, pisanka, kraszanka, jajko, kura, 
koszyczek, baranek, zajączek, żonkil), następnie każde 
słowo podzieliło na sylaby, potem na głoski i podały 
pierwszą głoskę. 

Ćwiczenia oddechowe: "Piórka" 

Pomoce: piórko 

Zabawa logopedyczna : Dziecko dmucha na piórko, które 
leży na stole, na otwartej dłoni, trzymane w palcach. 
Rodzic przypomina o prawidłowym torze oddechowym 
oraz zwraca uwagę na to, by strumień wydychanego 
powietrza słaby strumień, potem silny strumień. 

Ćwiczenia słuchowe: Zabawa "Rymowanka-pokazywanka" 

Zabawa: Rodzic mówi rymowankę i pokazuje to o czym 
mówią słowa: 



Rymowanka - "Jajo kurze" 

Małe, duże, 
jajo kurze. 
Duże, małe, 
doskonałe. 

 małe – kreślimy rękoma w powietrzu kształt małego jajka 
 duże – kreślimy rękoma w powietrzu kształt dużego jaja 
 kurze – machamy rękoma naśladując skrzydełka 
 duże - kreślimy w powietrzu kształt dużego jaja 
 małe – kreślimy w powietrzu kształt małego jajka 
 doskonałe - głaskamy się po brzuchu ruchem kolistym 

Ćwiczenia słownikowe Zabawa logopedyczna – słownikowa – „Minki" 

Pomoce: kartka, ołówek lub kredki. 

Zabawa: Dziecko rysuje na kartce kontury czterech jajek, 
a potem ma dorysować części twarz (oczy i usta) żeby 
jajko miało minę - wesołą, smutną, złą, zdziwioną-
wystraszoną. Na koniec pod każdym jajkiem dziecko 
rysuje zieloną trawkę. 

Ćwiczenia narządów 
artykulacyjnych: 

Zabawa artykulacyjna -  „Baranek"  

INSTRUKTAŻ DLA RODZICA:  

Rodzic mówi co robi baranek, a dziecko naśladuje: 

 odgłos baranka; beee, beee, beee, beee, beee 

 żucie trawy: szybkie ruchy żuchwy, ust, języka 

 połykanie trawy: połykanie śliny z językiem 
uniesionym do podniebienia i lekko uchylonymi 
ustami 

 odpoczywa: spokojnie oddychanie - nabieranie 
powietrza nosem i wypuszczanie 
powietrza powoli ustami 

Aktywność  plastyczna: Praca plastyczna - "Pisanki" 

Pomoce: kartka, kredki 

Zabawa: Rodzic mówi wiersz, dziecko słucha. 

Wiersz "Pisanki" 

Pisanki, pisanki, 
jajka malowane 

nie ma Wielkanocy 
bez barwnych pisanek. 

Na jednej kogucik, 
a na drugiej słońce, 

śmieją się na trzeciej 



laleczki tańczące. 

Na czwartej kwiatuszki, 
a na piątej gwiazdki. 

na każdej pisance 
piękne opowiastki. 

Następnie RODZIC zadaje pytania, dziecko odpowiada: 

 O czym był wiersz? 

 Co było na pisankach? 

 Ile było pisanek? 

Na koniec dziecko na kartce rysuje pięć jajek. Numeruje 
jajka. Potem na każdym jajku rysuje to co jest w wierszu 
(na pierwszym jajku rysuje koguta, na drugim jajku 
słońce, na trzecim jajku lalki, na czwartym jajku kwiatki, 
na piątym jajku gwiazdki). 

Opracowanie: Nauczyciel - logopeda 
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