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Zabawa paluszkowa „Maszyna do pisania”
Wkręcamy papier do maszyny 

do pisania.

Dziecko siedzi zwrócone na nas plecami.
Ostrożnie „przekręcamy” uszka dziecka do przodu.

Wygładzamy kartkę papieru 
i piszemy:

Gładzimy jego plecy wewnętrzną stroną dłoni.

„A..., B..., C..., kropka, przecinek”

Piszemy palcem” A, B, C stawiamy dużą kropkę i 
przecinek.

i... przesuwamy wałek

Chwytamy dziecko za głowę, z wyczuciem, 
lecz stanowczo przechylamy je na bok,

tak żeby – cały czas asekurowane przez nas
- się przewróciło.

Źródło: Marta Bogdanowicz „Przytulanki, czyli wierszyki 
na dziecięce masażyki”, 2009, wyd. Harmonia



Zabawa paluszkowa „List do babci”

Kochana Babciu.

Dziecko siedzi zwrócone na nas plecami,
masujemy jego plecy – „wygładzamy 
papier listowy”. Piszemy palcem na 

plecach dziecka,

KROPKA.

z wyczuciem naciskamy plecy w jednym 
miejscu.

Piszę Ci, że

Kontynuujemy pisanie,

mamy w domu kotka.

KROPKA.

znów stawiamy kropkę.

Kotek chodzi,

Kroczymy palcami,

kotek skacze,

„skaczemy”, opierając dłoń na przemian
na przegubie i na palcach.

kotek drapie,

Delikatnie drapiemy dziecko po plecach,

kotek chrapie.

opieramy na nich głowę i udajemy 
chrapanie.

Składamy list,

Krzyżujemy ręce dziecka,

naklejamy znaczek

dotykamy jego czoła wewnętrzną 
stroną dłoni.

i zanosimy na pocztę.

Bierzemy dziecko na ręce i spacerujemy 
z nim.

Źródło: Marta Bogdanowicz „Przytulanki, czyli wierszyki 
na dziecięce masażyki”, 2009, wyd. Harmonia



Jaką głoskę słyszysz?

czy



Linki do ćwiczeń z głoską B i P:
o wordwall.net/pl/resource/13050963/polski/różnicowanie-p-i-b-

Grrupujemy wyrazy - te z głoską P przeciągamy do grupy z pandą, a wyrazy z głoską B-do grupy z bobrem.

o wordwall.net/pl/resource/2240098/terapia-logopedyczna/różnicowanie-głosek-p-b

Szukamy wyrazów z głoską [P] lub [B]. Używając dotyku lub klawiatury, sterujemy samolotem 

i wlatujemy na poprawne odpowiedzi. Pamiętamy, aby unikać tych niepoprawnych!

o wordwall.net/pl/resource/2169125/logopedia/różnicowanie-p-i-b

Wybieramy karteczkę z literą B lub P, którą słyszymy w wyrazie ze zdjęcia.

Po kliknięciu w link, z prawej strony mamy opcję zmiany szablonu zadania.

Miłej zabawy!



Jak wymawiamy głoski B i P?

Podczas wymowy tych głosek wargi są blisko, 
są zwarte. Następnym krokiem jest szybkie 

wypuszczenie powietrza zatrzymanego w buzi

• żucie warg, masowanie ich zębami
• trzymanie ustami słomki
• nadymanie policzków, mocne dmuchanie
• mruczenie przy silnie zaciśniętych wargach
• parskanie

Jak ćwiczymy, aby wywołać głoski B i P?

Źródło: poradnik-logopedyczny.pl



Głoska CZ –
opowiadamy
Co widzimy na 

obrazku?
Wszystkie imiona 

oraz opisane 
przedmioty 

mają w sobie literę CZ



GRAMATYKA: STOSUNKI PRZESTRZENNE - PRZYIMKI
Określanie położenia przedmiotu względem otoczenia

MIĘDZY POD

NA
NAD

Źródło: Strefa Logopedy


