Hanna F.
Mgr Jolanta Paruzel-Jung

Zadania Logopedyczne
Ćwiczenia oddechowe
Aby pięknie mówić potrzebny jest długi, pełny oddech. W tym tygodniu poćwiczcie
wydłużanie oddechu w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej
pomysły ćwiczeń oddechowych. Miłej zabawy!
- puszczanie baniek mydlanych,
- nadmuchiwanie balonika,
- dmuchanie piórka- utrzymywanie piórka w powietrzu poprzez ciągły wydech, przesuwanie
piórka wydechem jak najdalej po stole itp. Piórko można zastąpić fragmentem chusteczki
higienicznej,
- burza w szklance wody- wydmuchiwanie przez rurkę umieszczoną w szklance z wodą
strumienia powietrza do wytworzenia bąbelków- jak najdłużej!
Chuchanie, dmuchanie i zabawy oddechem to super zabawa i przygotowanie przepony
i płuc do pięknej artykulacji!

Miłosz P.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
1. Miłosz popatrz na zdjęcia i powiedz, co robi chłopak? Ułóż sekwencje ze zdjęć w dobrej
kolejności. Przyklej na kartkę. Następnie opowiedz, co trzeba zrobić po kolei. (Rodzicu
wydrukuj sekwencję, poproś dziecko o wycięcie zdjęć. Pomieszaj je. Rozłóż przed dzieckiem.
W razie trudności wesprzyj dziecko podczas opowiadania).

2. Rozwijanie orientacji przestrzennej z elementami kodowania. (Rodzicu proszę uruchom
interaktywne ćwiczenie poprzez najechanie na link- kursorem najeżdżamy na link. Następnie
wciskamy i trzymamy wciśnięty przycisk CTRL. Dalej klikamy lewy przycisk myszki. W tym
momencie nastąpi przekierowanie na właściwą, bezpłatną stronę internetową. Proszę nacisnąć
napis ,,jouer”.Zadanie dziecka polega na przejściu labiryntu używając strzałek kierunkowych,
które znajdują się z prawej strony gry).

https://damout.fr/lululataupe/jeux/labyrinthes/

Mgr Ewelina Gancarz

Propozycje ćwiczeń:
1. Mocne dociski stawów kończyn górnych i dolnych.
2. Zawijanie dziecka w koc.

Igor K.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
1. Igor odszukaj zwierzęta. Popatrz na ilustrację , pokaż palcem każdy obrazek i nazwij zwierzę
(Rodzicu proszę uruchom interaktywne ćwiczenie poprzez najechanie na link- kursorem najeżdżamy
na link. Następnie wciskamy i trzymamy wciśnięty przycisk CTRL. Dalej klikamy lewy przycisk
myszki. W tym momencie nastąpi przekierowanie na właściwą, bezpłatną stronę internetową. Zadanie
dziecka polega na odnalezieniu zwierząt na wiejskim podwórku i połączeniu ich z małymi symbolami
zwierząt, które znajdują się po prawej stronie interaktywnej karty (po najechaniu na kolorową kropkę
pojawi się ołówek rysujący linię. Zademonstruj dziecku jak połączyć linię. Jeśli to będzie zbyt trudnewtedy dziecko tylko pokazuje odnalezione zwierzęta i ich miniatury, a rodzic rysuje). Jeśli dziecko nie
rozpoznaje/nie nazywa obrazka, rodzic modeluje-sam nazywa, a dziecko powtarza. Następnie rodzic
mówi: ,,szukaj np. kogut” . Dziecko odnajduje schowane zwierzę, pokazuje palcem i jeszcze raz
nazywa).

https://www.liveworksheets.com/rn96658ji

2. Rozpoznawanie/nazywanie emocji (Rodzicu proszę pokaż dziecku pierwszy obrazek i przeczytaj
skrypt ,,Chłopiec przewrócił się na rowerze”. Przeczytaj drugą część skryptu ,,On jest..” i poczekaj
chwilę na odpowiedź dziecka. Jeśli dziecko nie odpowie-sam dokończ i powiedz ,,smutny”. Pokaż na
chłopca na obrazku i powtórz całe zdanie ,,On jest smutny”. Poproś dziecko o powtórzenie wyrazusmutny lub całego zdania, jeśli to możliwe. Następnie pokaż palcem na emotki i powiedz ,,pokaż
smutną minkę”. Jeśli dziecko nie pokazuje-pokierują jego rękę na właściwy symbol. Po czym
przekieruj na moment uwagę dziecka na inną, znaną czynność- wydaj proste polecenie, które
dziecko na pewno wykona np. ,,pokaż oko”. Jest duża szansa, że za drugim razem dziecko
wykona ćwiczenie prawidłowo zupełnie samodzielnie lub z mniejszą pomocą rodzica. Na koniec
powtórz ćwiczenie od początku z pierwszą ilustracją. W razie konieczności tak samo postępuj z drugą
ilustracją).

CHŁOPIEC PRZEWRÓCIŁ SIĘ NA ROWERZE.
CHŁOPIEC JEST…( SMUTNY).

MAMA Z CÓRKĄ PRZYTULAJĄ SIĘ.
ONE SĄ…(WESOŁE/SZCZĘŚLIWE).

Miłosz M.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
1. Miłoszu policz elementy na każdym obrazku. Pokaż odpowiednią liczbę (Najpierw dziecko
pokazuje palcem każdą liczbę przyporządkowaną do obrazka i nazywa. Jeśli dziecko nie
rozpoznaje/ nie nazywa liczby, rodzic modeluje- nazywa, a dziecko powtarza. Następnie
dziecko liczy elementy każdego obrazka z użyciem gestu wskazywania palcem i pokazuje
właściwą liczbę. Można wydrukować kartę- pokolorować kratkę z właściwym wynikiem lub
wyciąć prostokąty z obrazkami /liczbami i przykleić na karton. Wtedy zadaniem chłopca jest
zaznaczenie klamerką wyniku).

2. Czytanie sekwencji samogłosek takich samych ( Rodzicu wydrukuj kartę pracy w dwóch
egzemplarzach. W pierwszym przypadku- rozetnij wzdłuż wierszy. W drugim-wzdłuż wiersz i
dodatkowo odetnij obrazki: taka wersja będzie potrzebna jak zadaniem Miłosza będzie dobranie
sekwencji do ilustracji. Pani oczywiście opowiada ilustracje np. Dziewczynka wystraszyła się
myszy- mówi AAA , robiąc krótkie pauzy po każdej literze itd.). Zasada czytania jest taka:
1.Powtarzanie. Rodzic odczytuje sekwencję głosek AAA, a dziecko je powtarza ( dotykając
palcem każdej litery). Analogicznie z pozostałymi samogłoskami. 2. Rozumienie (różnicowanie).
Dorosły wskazuje sekwencję samogłosek a dziecko ją odczytuje lub odwrotnie – dorosły
wymawia sekwencje samogłosek a dziecko ją wskazuje. Można użyć polecenia ,, Pokaż AAA" lub
,,daj AAA"- sekwencje samogłosek są rozłożone przed chłopcem. 3.Nazywanie (czytanie). Na
tym etapie realizujemy zamianę rolami: raz dziecko uczy dorosłego a raz dorosły dziecko, np.
dziecko odczytuje sekwencje samogłosek lub nazywa przedstawione na ilustracjach sytuacje,
natomiast rodzic wskazuje odpowiednią sekwencję samogłosek).
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Mgr Agnieszka Małkiewicz
Relacje przestrzenne – nazywanie – przyimki na/pod/ w.
Mamo pomóż proszę Miłoszowi
Miłosz, gdzie jest piłka, pierścionek, kotek, piesek? Zadaniem Miłosza jest nazwanie miejsca, użycie w wypowiedzi
przyimka – NA / POD / W .

Maksymilian W.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.

1.

Maks nazwij obrazki. Pokaż co do siebie pasuje.

2. Rozwijanie umiejętności zabawy. Przestrzeganie zasady naprzemienności w grze. (Rodzicu
proszę uruchom interaktywne ćwiczenie poprzez najechanie na link- kursorem najeżdżamy na
link. Następnie wciskamy i trzymamy wciśnięty przycisk CTRL. Dalej klikamy lewy przycisk
myszki. W tym momencie nastąpi przekierowanie na właściwą, bezpłatną stronę internetową.
Proszę kliknąć w napis ,,jouer”. Zadanie dziecka polega na kliknięciu myszką na dwa wybrane
kwadraty, wtedy obrazki będą widoczne. A następnie na odnalezieniu wszystkich par.
Najpierw dziecko gra samodzielnie. Następnie z rodzicem- jeden raz odsłania dwa obrazki
dziecko. Jeden raz odsłania dwa obrazki- rodzic. Uczymy w tym momencie naprzemienności w
działaniu, więc nie korzystamy z zasady- gracz, który odgadnie parę, szuka obrazków jeszcze
raz.).

https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-de-memoire/40-au-bord-de-l-eau

Mgr Jolanta Staudt
Temat: Powtarzamy sylaby.

Witam! Proszę rodziców o przeczytanie sylab. Zadaniem syna jest powtarzanie tych sylab.
Proszę o nadzór podczas wykonywania przez syna zadań. Bardzo dziękuję.

WAŻNE!
PROSZĘ CZYTAJĄC PRZECIĄGAĆ SAMOGŁOSKI.
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Tymon S.
Mgr Jolanta Paruzel-Jung
Zadania Logopedyczne
Ćwiczenia słuchowe
Aby pięknie mówić potrzebna jest nam wrażliwość słuchowa. W tym tygodniu poćwiczcie
słuch w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej pomysły ćwiczeń
słuchowych. Miłej zabawy!
- zamknij oczy i spróbuj nazwać dźwięki, które słyszysz - pomyśl, które słyszysz głośno
i blisko, a które słyszysz ciszej - za oknem, za drzwiami,
- na spacerze zwracaj uwagę na otaczające dźwięki- nazywaj je, opisuj sytuacje, w których
występują,
- w parze pobaw się w króla dźwięku- zamknij oczy i zgadnij, z jakiego kierunku słyszysz głos
drugiej osoby,
- stań za dzieckiem i w różnej odległości oraz z różnych kierunków- wołaj, stukaj, klaskaj lub
potrząsaj różnymi przedmiotami, – sprawdź, czy dziecko identyfikuje dźwięk, czy obraca
głowę w kierunku dźwięku.
Uwrażliwianie słuchowe pomaga identyfikować dźwięki mowy i je rozróżniać. Znajdźcie
czas kilka razy w tygodniu na takie zabawy.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Lokalizowanie i naśladowanie sprzętów gospodarstwa domowego.
2. Dotykanie, przesypywanie grochu dłonią i przy pomocy łopatki.

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Identyfikacja rymów.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Nazwij, proszę, obrazki. Tymonku, połącz w pary obrazki, które się rymują.
Wyrazy muszą brzmieć podobnie, np. osa-kosa, szafa- żyrafa.

Aleksandra J.
Mgr Jolanta Paruzel-Jung
Zadania Logopedyczne
Ćwiczenia słuchowe
Aby lepiej funkcjonować potrzebna jest nam wrażliwość słuchowa. W tym tygodniu poćwiczcie słuch
w zabawach, które są proste i lubiane przez Wasze dzieci. Podaję poniżej pomysły ćwiczeń słuchowych.
Miłej zabawy!
- na spacerze zwracaj uwagę na otaczające dźwięki- nazywaj je, opisuj sytuacje, w których występują, mów do
dziecka i „za” dziecko,
- stań za dzieckiem i w różnej odległości oraz z różnych kierunków- wołaj, stukaj, klaskaj lub potrząsaj
różnymi przedmiotami, – sprawdź, czy dziecko identyfikuje dźwięk, czy obraca głowę w kierunku dźwięku.

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Sekwencje.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Olu, wytnij obrazki z prawej strony kartki. Uzupełnij ciągi obrazków. Nazywajmy
razem. Czego brakuje?

