
PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI  

– ZESTAW ĆWICZEŃ  
I ZABAW LOGOPEDYCZNYCH  

Grupa wiekowa: 5 - 6 latki 

Temat: LOGOPEDYCZNE KÓŁKO I KRZYŻYK 

Data realizacji: 6.04.2021- 9.04.2021 

Cel aktywności logopedycznej:  GŁOSKA [SZ] - utrwalenie głoski SZ 
 poszerzanie słownika mowy czynnej 
 rozwijanie kreatywności i pomysłowości 
 usprawnienie narządów artykulacyjnych 

 

INFORMACJA DLA RODZICA Pamiętaj, że rysowanie czy nawet samo tylko kolorowanie obrazków wpływa pozytywnie na dziecko. Ćwiczenie 
sprawności manualnej stanowi bowiem istotny element terapii logopedycznej. 

Wskazane jest wsparcie osoby dorosłej (rodzica). Dziecko powinno głośno i wyraźnie powtarzać za rodzicem każdy 
wyraz. 

INFORMACJA DLA DZIECKA Pamiętaj o poprawnej wymowie głoski  [sz]  

Życzę powodzenia i miłej zabawy:) 

 

Ćwiczenia słownikowe Logopedyczne kółko i krzyżyk z głoską [sz] to emocjonująca gra, przesycona dobrze dobranym słownictwem, 



połączone z aktywnością 
plastyczno- techniczną: 

 

dająca bardzo intensywne ćwiczenie. Ćwiczenie zawiera 2 plansze z obrazkami z głoską [sz] w nagłosie, wygłosie 
wyrazów oraz [sz]. Obrazki użyte w zadaniu są dobrane z zachowaniem czystości fonetycznej bez głosek 
opozycyjnych. 
 
Do rozegrania partii gry w kółko 
i krzyżyk wystarczą plansze 
z wydrukowanymi obrazkami oraz 10 
plastikowych nakrętek z narysowanymi 
symbolami o i x – po 5 każdego rodzaju. 
 
Zasady gry są tradycyjne: z małą 
modyfikacją – za każdym razem, 
gdy oznaczamy wybrane pole 
symbolem o lub x nazywamy 
jednocześnie znajdujący się na nim 
obrazek. Wygrywa ta osoba, która 
pierwsza będzie miała swoje 3 symbole 
w linii poziomej, pionowej lub po 
ukosie. 
 
Planszę do gry w logopedyczne kółko i krzyżyk  dziecko rysuje obrazki a dorosły je podpisuje. Grę rozgrywamy jak 
powyżej. 
 
Załącznik nr 1 – „Plansze do gry logopedyczne kółko i krzyżyk” 

Ćwiczenia usprawniające warg:  Propozycje ćwiczeń usprawniających mięsnie warg: 

 jedzenie bez pomocy rąk (np. makaronu spaghetti, paluszka, płatków śniadaniowych i in.), pracują tylko 
wargi, 

 za pomocą warg przenoszenie z jednego talerzyka na drugi winogron, drobnych cukiereczków i in., 
 odrywanie wargami kawałków sałaty, 



 silne zaciskanie warg wokół chrupki, paluszka, 
 picie za pomocą słomki płynów o różnej konsystencji (słomkę trzymają wargi, a nie zęby! słomka znajduje 

się po środku warg), 
 przenoszenie (np. chrupek ryżowych lub in.) za pomocą słomki z jednego talerzyka na drugi 

Ćwiczenia usprawniające 
prawidłowe połykanie: 

Propozycje ćwiczeń usprawniających prawidłowe połykanie: 

(wyrobienie nawyku połykania z językiem ułożonym na wałku dziąsłowym)  

 unoszenie języka na wałek dziąsłowy za górnymi zębami przy otwartych a następnie zamkniętych ustach, 
 lizanie czubkiem języka wałka dziąsłowego, 
 trzymanie czubkiem języka np. cukierka lub kawałka czekolady przy wałku dziąsłowym, jednoczesne 

połykanie śliny 
  

Ćwiczenia usprawniające język: Propozycje ćwiczeń usprawniających język: 
 

 rysowanie językiem wzorów (obrazki, literki) na talerzyku, gdzie jest rozsmarowany krem czekoladowy, 
jogurt, miód i in., 

 wylizywanie talerzyka językiem – talerzyk posmarowany wedle uznania – np. miodem, dżemem, bitą 
śmietaną, budyniem, kremem czekoladowym, 

 malowanie kropek na wardze lub podniebieniu, wcześniej język zanurzamy w np., bitej śmietanie, 
 lizanie lodów lub lizaków czubkiem języka (od dołu ku górze), 
 kotek pije mleczko – picie językiem płynu z talerzyka, np. mleka, wody, soku, 
 kotek czyści wąsy – wylizywanie warg posmarowanych np. miodem, kremem czekoladowym, bitą 

śmietaną 
 

Opracowanie: Nauczyciel - logopeda 
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