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Propozycje zajęć logopedycznych
dla 5-6 latków

Dzień dobry!
Drogie dzieci. Aby nie nudziło Wam się zbytnio w domu, mam dla Was propozycję kilku
zabaw i zadań, które możecie wykonywać sami lub z pomocą rodziców. Przyjrzyjcie się im
bliżej!

1. Malarz pokojowy
Spokojnie drogie dzieci, nie będziemy dziś brudzić się farbami. Rodzice – też możecie
odetchnąć z ulgą. Usiądź wygodnie, możesz to zrobić samemu lub z kimś naprzeciwko.
Wyobraź sobie, że Twój język to pędzel, a Twoja buzia jest małym pokojem. Twoim
zadaniem jest pomalowanie czubkiem języka całej buzi! Szeroko otwórz buzię i zacznij
od ścian, którymi są Twoje policzki. Gotowe? Zostało nam jeszcze podniebienie – to
znaczy sufit!

2. Zwierzaki-łapaki
Ta zabawa będzie wymagała udziału dwóch osób, ale za to możecie wykonywać ją w
dowolnym miejscu w domu, jak i w ogrodzie. Uwaga – będziecie potrzebowali piłki lub
jakiegoś pluszaka! Gra polega na rzucaniu do siebie piłki lub pluszaka, z jednoczesnym
powiedzeniem nazwy jakiegoś zwierzątka. Na początku jednak musicie wybrać jedno
zwierzę, na które nie będzie wolno złapać piłki – może to być np. wilk. Żeby gra nie
nudziła się Wam za szybko, to gdy ktoś złapie piłkę na wilka, druga osoba daje mu do
wykonania zadanie! Jakie? Może np. stać przez 10 sekund na 1 nodze, albo wykonać 3
przysiady. Wierzę, że Ci się uda!
3. Pamięciowa wyliczanka
Poproś kogoś by zagrał z Tobą! To trudna gra, a zwycięzca zostanie królem lub królową
pamięci! Jedno z was zaczyna grę mówiąc krótkie zdanie, np. „Jasio poszedł”. Teraz na
zmianę musicie powtarzać to zdanie, dodając kolejne słowo! Dla przykładu: 1 osoba –
Jasio poszedł; 2 osoba – Jasio poszedł do sklepu; 1 osoba – Jasio poszedł do sklepu i
kupił; 2 osoba – Jasio poszedł do sklepu i kupił jogurt. W ten sposób wymieniacie się
kolejnością aż do pierwszej pomyłki! Pamiętaj, Król Pamięci będzie tylko jeden!

4. Wiosenna kolorowanka
Czas na relaks! Za oknem zaczęła się wiosna, a na kartce… zakwitły kwiaty! Znasz już
cyferki? Spróbuj pokolorować obrazek według wzoru. Jeśli masz problem z cyferkami,
poproś kogoś o zaznaczenie który kształt (cyferki) odpowiada danemu kolorowi!

