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Smok Seweryn
tekst: Monika Czarnecka-Zreda, Hanna Strojewska

Forma

układanka logopedyczna

Przedział wiekowy

3–6 lat

Czas trwania

10 minut

Cele



Materiały pomocnicze



usprawnianie aparatu artykulacyjnego: języka, warg,
podniebienia miękkiego
  przygotowanie do słownych wypowiedzi
  doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
obrazek poglądowy smoka (zał. 1, s. 5)
układanka ze smokiem (zał. 2, dołączona do wydania
specjalnego)



Zasady gry
Przeczytaj dziecku wierszyk „Smok Seweryn”.

Hanna Strojewska

Smok Seweryn
Smok Seweryn z tego słynie, że ogonem ryby łowi,
ciągle moczy ogon w wodzie – „Co na obiad zjeść?” – się głowi.
Aż tu nagle, dnia pewnego, straszliwego coś się stało,
bo na ogon suma złowił, co go wodnym królem zwano.
Sum Sylwester długo walczył, szarpał, ile siły miał,
aż uwolnił się nieborak i odpłynął w siną dal.
A Seweryn, nasz bohater, nie za dobrze ma na świecie.
Długo rybek nie połowi, jak już pewnie sami wiecie.
Jedną łapą łzy ocierał, drugą własny ogon składał,
gdyż Sylwester, sum ogromny na sześć części go podziabał!
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Zaproś dziecko do układania ogona Smoka Seweryna. Pokaż rysunek smoka i elementy
ogona (zał. 2). Powiedz, że ogon trzeba złożyć dokładnie według wzoru, tak by poszczególne części rysunku pasowały do siebie.
Przy okazji układania kolejnych elementów ogona będziecie ćwiczyć mięśnie narządów
mowy. Zanim dziecko dołączy kolejny element układanki, musi wykonać ćwiczenie, które
symbolizuje obrazek na odwrocie. Jeśli w zabawie uczestniczy dwoje lub więcej dzieci, możecie naprzemiennie wybierać elementy ogona.
Objaśnienia do ćwiczeń symbolizowanych przez obrazki na odwrocie układanki
 Zegar – język porusza się jak wskazówki zegara: raz do nosa, raz do brody, raz w lewo,
raz w prawo.
 Żagiel – nabieranie powietrza nosem i wydmuchiwanie go ustami długo i powoli.
 Koń – kląskanie językiem i parskanie wargami jak koń.
 Szczoteczka do zębów – naśladowanie mycia górnych i dolnych zębów językiem.
 Piłka – język jak piłeczka – wypycha raz jeden, raz drugi policzek.
 Drabina – język unosi się wysoko za górne zęby przy szeroko otwartych ustach.

4
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Załącznik 1. Obrazek poglądowy do układanki „Smok Seweryn”
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Skrzynie cytryn
tekst: Monika Czarnecka-Zreda, Hanna Strojewska

Forma

gra językowa

Przedział wiekowy

3–6 lat

Czas trwania

10 minut

Cele



Materiały pomocnicze



utrwalenie prawidłowej artykulacji głosek syczących w wyrażeniach w różnych pozycjach
  wzbogacanie słownictwa
plansza skrzynka (zał. 1, s. 9)
karty do gry (zał. 2, s. 11)



Wskazówka
Z załącznika 2 wytnij cytryny oraz skopiuj po 2 skrzynki (zał. 1) dla każdego dziecka.
Zasady gry
Do gry zaproś dzieci wierszykiem „Cytryna”.

Monika Czarnecka-Zreda

Cytryna
Kiedy zimno jest na dworze, gdy wichura wieje straszna
chciałbyś napić się herbatki, to jest sprawa całkiem jasna.
A najlepsza jest herbatka z malinami lub cytrynką,
kwaśną, żółtą i pachnącą, jeszcze z miodu odrobinką.
A gdy upał letni w koło, gdy żar z nieba aż się leje,
to na lody świetna pora, moi mali przyjaciele.
Oczywiście cytrynowe, bo cytrynka słodko-kwaśna
świetnie chłodzi i smakuje, każdy aż z radości mlaska.

www.raabe.com.pl
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Rozsyp na stoliku wycięte karty z cytrynkami. Zaproś dzieci do zbierania cytrynek (jeśli jest
zima, to powiedz, że zbieracie cytryny do zrobienia pysznej herbatki, a jeśli gracie letnią porą,
to zbierajcie cytryny na lody) do szkrzynek. Dzieci naprzemiennie zbierają cytryny, żeby włożyć
je do skrzynkek, muszą poprawnie wymówić wyrażenie, które jest napisane na odwrocie.
Za każde poprawnie wypowiedziane wyrażenie przyznajesz punkt (zwróć uwagę dzieci na to,
że część wyrażeń jest abstrakcyjna). Wygrywa ta osoba, która zbierze najwięcej punktów.
Na zakończenie powtórzcie jeszcze raz wszystkie wyrażenia.
Słownik
I. Wyrażenia językowe:
 sumiaste wąsy,
 cytrynowy lizak,
 dzbanek kukurydzy,
 rdzawy dzwonek,
 pusta tablica,
 stos piasku.
II. Zabawne wyrażenia:
 zakręcony samolot,
 zalotna zebra,
 zakochana koza,
 cynamonowy całus,
 ocean cekinów,
 owocowa piosenka.

8
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Załącznik 1. Plansza do gry „Skrzynie cytryn”
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Załącznik 2. Karty do gry „Skrzynie cytryn”

www.raabe.com.pl

11

12

sumiaste
wąsy

cytrynowy
lizak

dzbanek
kukurydzy

rdzawy
dzwonek

pusta
tablica

stos
piasku

zakręcony
samolot

zalotna
zebra

zakochana
koza

cynamonowy
całus

ocean
cekinów

owocowa
piosenka

www.raabe.com.pl

Zdaniowe rozgrywki
tekst: Monika Czarnecka-Zreda, Hanna Strojewska

Forma

zabawa językowa

Przedział wiekowy

4–6 lat

Czas trwania

10 minut

Cele



wzbogacanie słownictwa
ćwiczenia w tworzeniu liczby mnogiej do podanego słowa
  ćwiczenia w budowaniu zdań poprawnych pod względem
gramatycznym i stylistycznym
  doskonalenie pamięci słuchowej


Materiały pomocnicze

obrazki (zał. 1, s. 14)
żetony (zał. 2, s. 15)




Wskazówka
Przed przystąpieniem do gry należy wyciąć i pokolorować obrazki. Do każdego zdania
przygotowane są 3 obrazki do wyboru.
Zasady gry
Połóż przed dziećmi komplet obrazków do każdego zdania. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie i nazwanie poszczególnych obrazków. Poproś dzieci, by wybrały dowolny obrazek. Przeczytaj fragment zdania i zachęć pierwsze dziecko, by powtórzyło je za tobą i zastosowało
rzeczownik w odpowiedniej formie z wybranej nazwy obrazka. Możesz prosić dziecko, żeby
podało najpierw liczbę pojedynczą, a potem mnogą rzeczownika. Dla urozmaicenia zapytaj
dzieci, które zdanie jest prawdziwe. Dzieci układają zdania ze wszystkimi desygnatami obrazków. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymują punkt (żetony z zał. 2). Wygrywa to
dziecko, które zbierze najwięcej punktów.
Zdania do gry
1. Za górami, za lasami jechał pociąg z… (do wyboru rysunki: okulary, krasnal, drzewo).
2. Nad jeziorami posłuchaj koncertu granego przez… (do wyboru rysunki: żaba, kot, świnka).
3. Kiedy deszczyk z nieba kapie, to nad głową mamy… (do wyboru rysunki: kaptur, parasol, chmury).

www.raabe.com.pl
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Załącznik 1. Obrazki do gry „Zdaniowe rozgrywki”
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Załącznik 2. Żetony do gry „Zdaniowe rozgrywki”

www.raabe.com.pl

15

Złoty naszyjnik
tekst: Monika Czarnecka-Zreda, Hanna Strojewska

Forma

gra z elementami ćwiczeń oddechowych

Przedział wiekowy

3–6 lat

Czas trwania

10 minut

Cele



ćwiczenia oddechowe
wzmacnianie mięśnia okrężnego warg
  usprawnianie podniebienia miękkiego i zwieracza gardłowego
  doskonalenie umiejętności przeliczania elementów
w zakresie 1–6
  wdrażanie do podejmowania zdrowej rywalizacji


Materiały pomocnicze:

plansza do gry (zał. 1, s. 18)
naszyjnik (zał. 2, s. 19)
  łuski (zał. 3, s. 20)
  słomki
  kostka



Wskazówka
Najlepiej gdy grają co najmniej 2 osoby. Jeśli prowadzisz zajęcia indywidualnie, to
włącz się w zabawę. Dla każdego gracza przygotuj słomkę i planszę z załącznika 1.
Wytnij skserowane na kolorowym papierze łuski (można łuski pokolorować złotym
markerem) i połóż je na rybkach na planszy każdego gracza. Na każdej rybce musi
się znaleźć 18 łusek.
Zasady gry
Do gry zaproś dzieci, czytając tekst wierszyka „Złota rybka”. Dzieci powtarzają głośno i wyraźnie pogrubione zgłoski.

16
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Hanna Strojewska

Złota rybka
Złota rybka, gdy pływała,
wciąż piosenkę swą śpiewała:
„Plum, plum, plum, plam, plam, plam dużo złotych łusek mam.
Mam ja złotych łusek wiele,
chętnie nimi się podzielę.
Komu, komu łuski dam? Plum, plum, plum, plam, plam, plam”.
Usłyszały dzieci rybkę złotą,
trochę łusek wezmą z ochotą.
Nawleką je wszystkie na niteczki
i zrobią naszyjniki dla laleczki.

Zaproś dzieci do gry w układanie naszyjników. Zaproponuj przenoszenie łusek na sznurek
za pomocą słomki. Prowadzący układa łuski na rybce, a dzieci tworzą z nich naszyjnik.
Każde dziecko może przenieść na sznurek tyle łusek, ile oczek wypadnie na kostce. Uczestnicy gry rzucają kostką po 3 razy. Po ułożeniu wszystkich naszyjników dzieci przeliczają łuski
na naszyjnikach. Wygrywa to dziecko, które przeniosło na naszyjnik najwięcej łusek.

www.raabe.com.pl
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Załącznik 1. Plansza do gry „Złoty naszyjnik”
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Załącznik 2. Naszyjnik do gry „Złoty naszyjnik”
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Załącznik 3. Łuski do gry „Złoty naszyjnik”
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Co on robi?
tekst: Monika Czarnecka-Zreda, Hanna Strojewska

Forma

gra językowa – Memory

Przedział wiekowy

5–8 lat

Czas trwania

10 minut

Cele



doskonalenie umiejętności stosowania czasowników
rozpoznawanie i nazywanie czynności wskazanych na ilustracjach
  usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz pamięci
  rozwijanie mowy zdaniowej


Materiały pomocnicze

karty do gry w Memory (zał. 1, s. 23)

Wskazówka
Ze starszymi dziećmi tę grę możemy potraktować jako wstęp do zabaw w rozwijanie
mowy zdaniowej. Po zdobyciu punktu, czyli zebraniu pary obrazków, dziecko odpowiada na nasze pytanie: „Co on robi?” (podaje zdanie z danym czasownikiem). Następnie stara się je rozwinąć.
Zasady gry
Wycięte pary kart do Memory tasujemy i rozkładamy na stoliku obrazkiem do dołu. Dla
początkujących graczy najlepiej rozłożyć je w rzędach. Jeśli dzieci grały już w Memory kilka
razy i dobrze znają reguły tej gry, można rozsypać karty w dowolny sposób.
Gra polega na szukaniu par takich samych obrazków. Dziecko odkrywa dwie karty i nazywa
czynności przedstawione na obrazkach, jeśli odkryło dwa takie same obrazki, to zdobywa
punkt i odkłada parę na swoją stronę. W przeciwnym razie karty ponownie kładzie na stół
obrazkiem do dołu. Gdy wszystkie karty są już odkryte, można przeliczyć z dziećmi zebrane
pary i wskazać zwycięzcę. Na zakończenie powtarzamy nazwy wszystkich czynności.

www.raabe.com.pl
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Przykłady rozwijania mowy zdaniowej:
 Dziewczynka biegnie.
 Dziewczynka biegnie szybko.
 Mała dziewczynka biegnie szybko.
 Mała dziewczynka biegnie szybko do domu.
 Mała dziewczynka biegnie szybko przez park do domu.
 Mała dziewczynka biegnie szybko przez park do dużego domu.
 Mała dziewczynka w żółtej czapce biegnie szybko przez park do dużego domu (itd.).
Słownik wyrazów użytych w grze:
 biegnie,
 siedzi,
 stoi,
 skacze,
 leży,

22

 jedzie,
 je,
 płacze,
 śmieje się,
 gra.
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Załącznik 1. Karty do gry Memory „Co on robi?”
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Ukryty obrazek
tekst: Monika Czarnecka-Zreda, Hanna Strojewska

Forma

gra językowa

Przedział wiekowy

5–6 lat

Czas trwania

10 minut

Cele



utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek: sz, ż/rz, cz, dż
doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej



Materiały pomocnicze

karty do gry (zał. 1–5, s. 29)

Wskazówka
Pokoloruj obrazek z wybranego załącznika i przetnij go po wyznaczonych liniach.

Zasady gry
Na stoliku rozłóż wycięte elementy z wybranego załącznika (1–5) zdaniem do góry (obrazek
jest ukryty). Prowadzący mówi zdanie. Dziecko wysłuchuje je i powtarza. Za każde poprawnie wymówione słowo z ćwiczoną głoską gracz otrzymuje element obrazka, który odrwaca do
góry. Gdy odkryje wszystkie elementy i powtórzy poprawnie całe zdanie, to układa obrazek
w całość.
Zdania do powtórzenia:
 Łakomczuch Czarek na czwartkowy podwieczorek ma pączki i czekoladę.
 Dżudoka dżentelmen nie poplamił dżudoki dżemem. Dżokej ujeżdża konia.
 W szarej szafie w szatni w przedszkolu wiszą szaliki.
 Muszkieter szuka pióropusza i przypnie go szpilką do kapelusza.
 Żaba Żaneta lubi żółte żonkile, a żółw pływa w kałuży.

www.raabe.com.pl

27

Załącznik 1. Karty do gry „Ukryty obrazek”
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Łakomczuch

Czarek

na czwartkowy

podwieczorek

ma pączki

i czekoladę.
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Załącznik 2. Karty do gry „Ukryty obrazek”
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Dżudoka

dżentelmen

nie poplamił dżudoki

dżemem.

Dżokej

ujeżdża konia.
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Załącznik 3. Karty do gry „Ukryty obrazek”
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W szarej

szafie

w szatni

w przedszkolu

wiszą

szaliki.
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Załącznik 4. Karty do gry „Ukryty obrazek”
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Muszkieter

szuka

pióropusza

i przypnie go

szpilką

do kapelusza.
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Załącznik 5. Karty do gry „Ukryty obrazek”
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Żaba

Żaneta lubi

żółte

żonkile,

a żółw

pływa w kałuży.
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Znajdź wszystkie obrazki
tekst: Monika Czarnecka-Zreda, Hanna Strojewska

Forma

gra językowa

Przedział wiekowy

5–6 lat

Czas trwania

10 minut

Cele



rozwijanie słownictwa
zwrócenie uwagi na wieloznaczność językową
  uwrażliwianie na precyzję komunikacji


Materiały pomocnicze

karty do gry (zał. 1, s. 40)

Zasady gry
Gra przeznaczona jest dla minimum 2 uczestników. Polega na wyszukiwaniu przez dzieci
wszystkich obrazków – desygnatów podanego słowa. Przed rozpoczęciem zabawy należy
przygotować obrazki z załącznika 1 i rozłożyć je w rozsypce przed dzieckiem. Powiedz słowo
(ze słownika pojęć użytych w grze), które ma co najmniej dwa znaczenia, i poproś dziecko
o wybranie właściwego obrazka. Jeśli dziecko wybierze tylko jeden obrazek, to dopytaj, czy
jest to na pewno jedyny obrazek oznaczający dane słowo. Jeśli dziecko nie jest w stanie
wskazać kolejnego desygnatu, pokaż właściwą ilustrację i wyjaśnij dziecku dane pojęcie.
Gracze wyszukują obrazki naprzemiennie. Wszyscy uczestnicy gry zbierają punkty za dobrze
wybrane obrazki. Wygrywa osoba z największą liczbą punktów.
Możesz przyznawać punkty w dowolny sposób: zapisując je na kartce, rozdając zawodnikom drobne elementy, np. kasztany, żołędzie, dowolne liczmany lub stawiając pieczątki itp.
Słownik pojęć użytych w grze:
 zamek,
 klucz,
 igły,
 myszka,
 siatka,
 zebra,
 trąba,
 płetwy,
 rakieta,
 lizak.

www.raabe.com.pl
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Załącznik 1. Karty do gry „Znajdź wszystkie obrazki”
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Statki inaczej
Gra do utrwalania prawidłowej wymowy głoski r
tekst: Beata Pieniążek-Redlińska

Forma

gry w statki:
Papierowa koperta
  Plażowe wiaderko
  Torebka babci
  Robot domowy
  Ryba z jeziora
  Afrykańska żyrafa
  Ogrodowa drabina
  Korona króla


Przedział wiekowy

5–7 lat

Czas trwania

10–15 minut

Cele



ćwiczenie prawidłowej wymowy głoski r
wzbogacanie słownictwa
  ćwiczenie koncentracji uwagi
  ćwiczenie rozumienia tekstu
  ćwiczenie pamięci słuchowej
  ćwiczenia grafomotoryczne
  ćwiczenie koordynacji wzrokowej i wzrokowo-ruchowej


Materiały pomocnicze

plansza do gry w statki (zał. 1, s. 53)

Uwagi

materiał można przekazać rodzicom do ćwiczeń w domu

Zasady gry
Logopeda lub dziecko czyta zagadki. Jeśli dziecku uda się rozwiązać zagadkę, zamalowuje
pole na planszy (zał. 1) zgodnie z szyfrem podanym obok. Zamalowane pola utworzą figurę, której kształt należy odgadnąć. Do każdej karty z zagadkami należy skserować planszę
z zał. 1.

44
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Papierowa koperta
Rozwiązania zagadek: papier, pióro, kartka, adres, atrament, adresat, papeteria. Zamalowane pola na planszy (zał. 1) utworzą rozwiązanie: koperta.


Przeczytaj zagadki. Pamiętaj o poprawnej wymowie
głoski r. Gdy odgadniesz łamigłówkę, zamaluj pola
według szyfru podanego obok. Zamalowane pola
utworzą rozwiązanie.
1. Robi się z niego książki i zeszyty.

D 3, D 4, D 5

2. Dawniej pisano nim listy.

D 6, D 7, D 8

3. Potrzebna do napisania listu.

G 8, H 3, H 4

4. Pisany na kopercie.

E 3, E 4, E 7

5. Niebieski lub czarny w długopisie.

E 8, F 3, F 5

6. Odbiorca listu.

F 6, F 8, G 3

7. Ozdobny zestaw kopert
i papieru listowego.

H 5, H 6, H 7, H 8

Rozwiązanie:

www.raabe.com.pl
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Plażowe wiaderko
Rozwiązania zagadek: grabki, foremki, parawan, ręcznik, okulary, forteca, rozgwiazda, krem.
Zamalowane pola na planszy (zał. 1) utworzą rozwiązanie: wiaderko.


Przeczytaj zagadki. Pamiętaj o poprawnej wymowie
głoski r. Gdy odgadniesz łamigłówkę, zamaluj pola
według szyfru podanego obok. Zamalowane pola
utworzą rozwiązanie.

1. W parze z łopatką.
2. Kształty do robienia babek.

J 3, J 5, J 6, I 4
J 7, I 5, I 6, I 7

3. Osłania od morskiego wiatru.

H 4, H 5, H 6

4. Do leżenia na plaży.

H 7, G 3, G 4

5. Chronią oczy przed słońcem.

G 5, G 6, G 7

6. Piaskowy zamek.

G 8, F 3, F 8

7. Gwiazda morska.

E 3, E 8, D 4

8. Maść do opalania.

D 5, D 6, D 7

Rozwiązanie:
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Torebka babci
Rozwiązania zagadek: klamerka/klamra, portfel, portmonetka, karta kredytowa, cukierek,
puderniczka, okulary, parasolka, futerał. Zamalowane pola na planszy (zał. 1) utworzą
rozwiązanie: torebka.


Przeczytaj zagadki. Pamiętaj o poprawnej wymowie
głoski r. Gdy odgadniesz łamigłówkę, zamaluj pola
według szyfru podanego obok. Zamalowane pola
utworzą rozwiązanie.
1. Łączy pasek.

B 4, B 5, B 6, B 7

2. Przechowuje się w nim
dokumenty, np. dowód
osobisty.

C 3, C 8, D 3, D 8

3. Babcia trzyma w niej
drobne pieniądze.

E 3, E 4, E 5, E 6

4. Używana w bankomacie.

E 7, E 8, F 3, F 4

5. Słodki przysmak dla wnuczka.

F 5, F 6, F 7, F 8

6. Pudełeczko z pudrem.

G 3, G 4, G 7, G 8

7. Pomagają przy czytaniu.

H 3, H 4, H 7, H 8

8. Noszona w torbie przeciw deszczowi.

I 3, I 4, I 5

9. Opakowanie na klucze.

I 6, I 7, I 8

Rozwiązanie:
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Robot domowy
Rozwiązania zagadek: pralka, zmywarka, ściereczka, wyciskarka, sokowirówka, mikser,
suszarka. Zamalowane pola na planszy (zał. 1) utworzą rozwiązanie: robot.


Przeczytaj zagadki. Pamiętaj o poprawnej wymowie
głoski r. Gdy odgadniesz łamigłówkę, zamaluj pola
według szyfru podanego obok. Zamalowane pola
utworzą rozwiązanie.

1. Wkładamy do niej brudne rzeczy.
2. Zmywa brudne naczynia.

I 3, I 4, I 7, I 8
H 4, H 7, G 4, G 7

3. Mała szmatka do wycierania kurzu.

F 4, F 5, F 6, F 7

4. Wyciska sok z owoców i warzyw.

E 4, E 5, E 6, E 7

5. Wirując, wyciska sok z owoców i warzyw.

D 2, D 3, D 4, D 5

6. Miesza krem do ciasta lub koktajl.

D 6, D 7, D 8, D 9

7. Suszy mokre włosy.

C 5, C 6, B 5, B 6

Rozwiązanie:
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Ryba z jeziora
Rozwiązania zagadek: karp, rekin, sardynki, jeziora, strumień, rybak, robak, kuter, akwarium, makrela. Zamalowane pola na planszy (zał. 1) utworzą rozwiązanie: ryba.


Przeczytaj zagadki. Pamiętaj o poprawnej wymowie głoski r. Gdy odgadniesz
łamigłówkę, zamaluj pola według szyfru podanego obok. Zamalowane pola
utworzą rozwiązanie.

2. Żarłacz biały.

1. Świąteczna
ryba w galarecie.

D 3, D 4

C 4, C 5
4. Mazurskie,
piękne i głębokie.

3. Rybki ciasno
ułożone w puszce.

E 2, E 3

D 5, D 6
5. Płynie szybko
w górach.

6. Łowi ryby.

E 7, E 8

E 5, E 6
8. Statek
rybaka.

7. Przynęta
na rybę.

F 5, F 6

F 3, F 4
9. Domowe
„jezioro” z rybkami.

G 4, G 5

10. Najczęściej
wędzona.

D 8, F 8

Rozwiązanie:

www.raabe.com.pl

49

Afrykańska żyrafa
Rozwiązania zagadek: tygrys, nosorożec, gepard, struś, krokodyl, zebra, szarańcza, mrówkojad, skorpion, lemur, ara. Zamalowane pola na planszy (zał. 1) utworzą rozwiązanie: żyrafa.


Przeczytaj zagadki. Pamiętaj o poprawnej wymowie
głoski r. Gdy odgadniesz łamigłówkę, zamaluj pola
według szyfru podanego obok. Zamalowane pola
utworzą rozwiązanie.
1. Dziki kot w paski.

A3, B2

2. Nosi róg na nosie.

B3, C3

3. Najszybszy kot świata.

D3, E3

4. Chowa głowę w piasek.

F3, F4

5. Gad mieszkający w Nilu.

F5, F6

6. Koń w paski.

F7, F8

7. Owady, które niszczą uprawy,
gdy przemieszczają się stadnie.

G3, G4

8. Jego przysmakiem są mrówki.

G5, G6

9. Jego ukąszenie może być
bardzo groźne. Jest to jeden
ze znaków zodiaku.

H3, H6

10. Król Julian z Madagaskaru.

I3, I6

11. Duża, kolorowa papuga.

J3, J6

Rozwiązanie:
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Ogrodowa drabina
Rozwiązania zagadek: ogródek, trawa, kosiarka, róża, rabatka, truskawka, ogrodzenie, kret,
agrest, trawnik. Zamalowane pola na planszy (zał. 1) utworzą rozwiązanie: drabina.


Przeczytaj zagadki. Pamiętaj o poprawnej wymowie głoski r. Gdy odgadniesz
łamigłówkę, zamaluj pola według szyfru podanego obok. Zamalowane pola
utworzą rozwiązanie.

1. Rosną w nim kwiatki.

B 3, B 7

2. Rośnie na trawniku.

C 3, C 4

3. Do koszenia trawnika.

C 5, C 6, C 7

4. Kwiat z kolcami.

D 3, D 7

5. Mała grządka w ogródku.

E 3, E 4

6. Siostra poziomki.
7. Płot.
8. Buduje kopce w ogródku.
9. Krzew, którego gałązki kłują.
10. Strzyżony kosiarką.

E 5, E 6, E 7
F 3, F 7
G 3, G 4
G 5, G 6, G 7
H 3, H 7

Rozwiązanie:
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Korona króla
Rozwiązania zagadek: król, berło, królowa, królewicz, królestwo, królewna, królik, tron,
giermek, dwórka, rycerz. Zamalowane pola na planszy (zał. 1) utworzą rozwiązanie: drabina.


Przeczytaj zagadki. Pamiętaj o poprawnej wymowie głoski r. Gdy odgadniesz
łamigłówkę, zamaluj pola według szyfru podanego obok. Zamalowane pola
utworzą rozwiązanie.

1. Mąż
królowej.

D 3, D 5

4. Syn króla
i królowej.

D 7, D 9

3. Żona króla.

E 3, E 4

5. Rządzi
nim król.

6. Córka
królowej i króla.

E 7, E 8, E 9

F 3, F 4

7. Kuzyn
zająca.

8. Fotel
króla.

9. Służy
rycerzowi.

F 5, F 6

F 7, F 8, F 9

G 3, G 4

10. Służąca
królowej.

11. Służy
królowi.

Rozwiązanie:

G 5, G 6

G 7, G 8, G 9

__________________

E 5, E 6
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2. W ręku
króla.

www.raabe.com.pl

Załącznik 1. Plansza do gry w statki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
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Dopasuj obrazek
– gra do ćwiczenia słuchu fonematycznego
oraz różnicowania wymowy głosek dentalizowanych
tekst: Alicja Melon

Forma

gra obrazkowa

Przedział wiekowy

5–7 lat

Czas trwania

10–15 minut

Cele



ćwiczenia słuchu fonematycznego
ćwiczenia prawidłowej wymowy
  wzbogacanie słownictwa
  ćwiczenia uwagi wzrokowej


Materiały pomocnicze

zestaw zdań i ilustracji I – głoski: s, z, c, dz (zał. 1, s. 56)
zestaw zdań i ilustracji II – głoski: sz, ż/rz, cz, dż (zał. 2, s. 61)
  zestaw zdań i ilustracji III – głoski: ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi
(zał. 3, s. 66)



Grę można wykorzystać do badania lub ćwiczenia słuchu fonematycznego albo jako materiał do ćwiczeń różnicowania wymowy głosek, w przypadku gdy się one substytuują (na
przykład głoski: s, z, c, dz są realizowane jako ś, ź, ć, dź).
Gra składa się z obrazka głównego, który ilustruje zdanie – bazę, oraz 8 obrazków do wyboru uzupełniających obrazek główny.
Zdanie – baza zawiera tylko jedną głoskę dentalizowaną. W obrazkach uzupełniających
znajduje się również tylko jedna głoska dentalizowana tworząca parę minimalną z głoską
ze zdania – bazy. Dla każdej głoski z danego szeregu przygotowano dwa zdania – bazy.
W zależności od potrzeb logopedy i możliwości dziecka można wybrać najmniej dwa obrazki uzupełniające dane zdanie – bazę, kilka lub wszystkie, czyli 8 obrazków.
Przed rozpoczęciem gry logopeda nazywa wszystkie obrazki uzupełniające (konieczne dla
dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać) zgodnie z ich nazwami umieszczonymi pod obrazkiem. Zadaniem dziecka jest uzupełnienie obrazka głównego mniejszym obrazkiem zgodnie z poleceniem logopedy.
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Polecenie logopedy do badania lub ćwiczenia słuchu fonematycznego: Powiem
zdanie o tym, co jest na dużym obrazku, a ty podaj mały obrazek, w którym usłyszysz głoskę… (logopeda wymawia głoskę, którą dziecko ma wysłuchiwać w słowach, opozycyjną
w stosunku do głoski dentalizowanej ze zdania – bazy). Następnie logopeda wymawia
co najmniej 2 nazwy wybranych obrazków uzupełniających lub kilka, w zależności od możliwości dziecka, a dziecko wskazuje duży obrazek, w którego nazwie usłyszy wskazaną przez
logopedę głoskę (w tym ćwiczeniu dziecko nie musi mówić). Aby poprawnie wykonać to
zadanie, dziecko musi najpierw wyodrębnić wysłuchiwaną głoskę, zidentyfikować ją i odróżnić od głoski opozycyjnej zawartej w zdaniu – bazie.
Polecenie logopedy do ćwiczeń różnicowania wymowy głosek dentalizowanych:
Powiem zdanie o tym, co jest na dużym obrazku, a ty podaj mały obrazek, w którym usłyszysz głoskę…, a potem powtórz całe zdanie. Logopeda wymawia głoskę, którą dziecko
ma wysłuchiwać w słowach, opozycyjną w stosunku do głoski dentalizowanej ze zdania
– bazy. Następnie logopeda wymawia co najmniej 2 nazwy wybranych obrazków uzupełniających lub kilka, w zależności od możliwości dziecka, a dziecko ma wybrać obrazek, w którego nazwie usłyszy wymówioną przez logopedę głoskę (w tym ćwiczeniu dziecko mówi,
a logopeda zwraca uwagę na prawidłową artykulację wszystkich głosek). Dziecko powtarza
całe zdanie zgodnie z treścią obrazka.
Każdą prawidłową odpowiedź logopeda punktuje, stawiając umówiony znaczek (na przykład plusik) przy obrazku ze zdaniem – bazą.
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Załącznik 1. Zestaw zdań i ilustracji I – głoski: s, z, c, dz

56

Głoski
przedniojęzykowozębowe

Opozycje fonologiczne głosek dentalizowanych
(różnica jednej cechy dystynktywnej)

dźwięczności

miejsca
artykulacji

miejsca
artykulacji

stopnia
zbliżenia
narządów
mowy

s

z

ś/si

sz

c

z

s

ź/zi

ż/rz

dz

c

dz

ć/ci

cz

s

dz

c

dź/dzi

dż

z
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Na stole stoi…

zegar

śniadanie

szklanka

cukiernica

wazon

miś

koszyk

taca



W sali jest…

obrazek

maluśka psinka

szafa

tablica

telewizor

huśtawka

wieszak

pudełko klocków
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Zuzanna znalazła…

spinkę do włosów

guzik

długi rzemyk

pieniądze

skakankę

piękne poziomki

orzechy

ładne rydze



Koza zjada…

58

dwa listki kapusty

ziarno

rzepkę

kukurydzę

główkę sałaty

bazie

korzonek

dzwonki
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Chłopiec ma w ręce…

dzwonek

cienką nić

tarczę

parasol

pędzel

kapeć

miecz

globus



Celina wkłada do plecaka…

RO

DZ

YN

KI

rodzynki

ciepłe buciki

czapkę

sweter

pieniądze

łakocie

ręcznik

kompas
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Koledzy jedzą…

cukierki

jagodzianki

dżem

zupę

MIGDAŁY
OD MAHARADŻY

owoce

tort urodzinowy

migdały
od maharadży

lizaki



Po drodze pędzą…
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chłopcy

dziki

dżokeje na koniach

pojazdy

owce

młodzi ludzie

małpy do dżungli

wozy bojowe
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Załącznik 2. Zestaw zdań i ilustracji II – głoski: sz, ż/rz, cz, dż

Głoski
przedniojęzykowodziąsłowe

Opozycje fonologiczne głosek dentalizowanych
(różnica jednej cechy dystynktywnej)

dźwięczności

miejsca
artykulacji

miejsca
artykulacji

stopnia
zbliżenia
narządów
mowy

sz

ż/rz

s

ś/si

cz

ż/rz

sz

z

ź/zi

dż

cz

dż

sz

ć/ci

sz

dż

cz

dz

dź/dzi

ż/rz
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Na wieszaku wiszą…

żakiety

sukienki

czapeczki

siatki na motyle

kożuchy

spodnie w paski

odświętne ubrania

rękawiczki



Myszka napotkała…

62

żabkę

pieska

ślimaka

kaczkę

nietoperza

stonogę

świnkę

czajkę czubatkę
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Na plaży leży…

muszelka

rozgwiazda

wyziębiona mewa

połamana dżonka

połamany maszt

ogryzek

guzik

dżokejka



Wokół wieży krąży…

muszkieter

zaklęta królewna

koziołek

dżokej na koniu

mysz

koza

malutki zimorodek

dżudoka
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Chłopczyk liczy…

kindżały

cukierki

ćmy

szklanki

dżokejki

klocki

cienkie druciki

puszki



Pani czyta bajeczkę o…

64

dżungli

chłopcu Pinokio

Kocie w butach

kogutku Szałaputku

krótkim kindżale

kurce

kwiecie paproci

muszkieterach
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Maharadża ma…

miecz

dzban wina

dzidę

piękną żonę

tarczę

pieniądze i władzę

urodziwego konia

olbrzymiego żółwia



Do dżungli biegną…

koczkodany

wodzowie Indian

dziki

żyrafy

czarne pumy

koledzy

niedźwiedzie

żołnierze

www.raabe.com.pl

65

Załącznik 3. Zestaw zdań i ilustracji III – głoski: ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi

Opozycje fonologiczne głosek dentalizowanych
(różnica jednej cechy dystynktywnej)
Głoski
środkowojęzykowe

66

dźwięczności

miejsca
artykulacji

miejsca
artykulacji

stopnia
zbliżenia
narządów
mowy

ś/si

ź/zi

s

sz

ć/ci

ź/zi

ś/si

z

ż/rz

dź/dzi

ć/ci

dź/dzi

c

cz

ś/si

dź/dzi

ć/ci

dz

dż

ź/zi
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Kasia i Basia mają…

poziomki

sanki

szaliki

kapcie

bazie

ananasy

kalosze

kotkę Kicię



Jasio śni o…

motylach paziach

samochodach

ptaszkach

torcie

zimie

piesku

nowych szachach

ciuchci i wagonikach
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Źrebak raźno biegnie do…

sianka

wozu

kałuży

miedzianego wiadra

świnki

kózek

garażu

dziadka



Koziołek Matołek wiezie na wozie…

68

wiśnie

wielką walizę

orzechy

nadziewane pierniki

siano

prezenty

żyto po żniwach

torty urodzinowe
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Ciocia Klocia ciągnie…

dziadka

owcę

chłopczyka

osiołka

dzidzię

pajacyka na nitce

obręcz od beczki

świnkę



W ciemnym kącie były…

dziurawe buty

dwa plecaki

połamane taczki

siatki na motyle

papierowe
niedźwiedzie

cynowe tace

doniczki

śrubki
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Dziadzio Władzio idzie…

do babci

do ogrodzenia

po dżem

do zieleniaka

do cienia

do banku
po pieniądze

do pewnego
dżentelmena

do źródełka po wodę



W dzikim ogrodzie widzimy…

70

jak kocięta
gonią ćmę

paprocie

ogromne dzwonki

dżokeja
i jego konia Dżambo

zioła

ogrodzenie

kwiaty jak w dżungli

źródło wody
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Szumiący las
Piotruś lub Memory
Gra do różnicowania głosek s, sz oraz z, ż/rz
tekst: Beata Scholz

Forma

gry obrazkowe:
Piotruś logopedyczny
  Memory logopedyczne


Przedział wiekowy

5–7 lat

Czas trwania

10–15 minut

Cele



ćwiczenia prawidłowej wymowy
ćwiczenia słuchu fonematycznego
  wzbogacanie słownictwa
  ćwiczenia uwagi wzrokowej


Materiały pomocnicze

„Szumi las” – talia kart I do różnicowania wymowy głosek: s, sz
(zał. 1) dołączona do wydania specjalnego
„Liżemy lizaka” – talia kart II do różnicowania wymowy głosek:
z, ż/rz (zał. 2) dołączona do wydania specjalnego


Zasady gry – Piotruś logopedyczny
Grę rozpoczyna się od rozdania kart wszystkim graczom. Dzieci wykładają na stół odkryte
pary kart i je nazywają. Następnie układają karty w wachlarz, tak żeby inni gracze nie widzieli obrazków. Każda osoba kolejno, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wybiera jedną
kartę od gracza siedzącego obok. Jeśli gracz znajdzie parę, odkłada ją na stół i podaje
nazwę obrazka. Gra trwa do momentu, aż gracze znajdą wszystkie pary. Przegrywa osoba,
która zostanie z Piotrusiem, czyli kartą bez pary.
Zasady gry – Memory logopedyczne
Z talii należy usunąć Piotrusia, czyli kartę bez pary. Karty układa się na stole obrazkami do
dołu. Następnie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dzieci odsłaniają po 2 karty i głośno
je nazywają. Dziecko, które odkryje dwa takie same obrazki i prawidłowo poda ich nazwę,
zabiera parę ze stołu. Jeśli odkryje dwie różne karty, odkłada je z powrotem. Wygrywa osoba,
która zbierze najwięcej par.

Wskazówka
Zanim rozpoczniemy grę, należy zaprezentować dzieciom wszystkie karty i je nazwać.

www.raabe.com.pl

71

DYPLOM
dla
za
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DYPLOM
dla
zwycięzcy
gry w statki
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DYPLOM
dla
za
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DYPLOM
dla
za
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