
Rodzice mogą skontaktować się ze mną pod adresem e- mail emilka_zarzeczna@op.pl we wtorki      

w godzinach od 12.00 do 15.00 oraz w piątki od 8.00 do 16.00 lub poprzez aplikację skype lub  

messenger. Pozdrawiam serdecznie, Emilka Zarzeczna. 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci młodszych 3-4 letnich. 

 

Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdziecie ciekawe zestawy 

ćwiczeń do samodzielnej pracy w domu z dziećmi. Mają one na celu usprawnić układ oddechowy 

oraz narządy artykulacyjne. Życzę owocnej zabawy! 

 

 

 http://www.ppp-tomaszow.pl/page/125/proste-cwiczenia-logopedyczne-do-wykonywania-w-d.html 

 

Ćwiczenia dla dzieci starszych 5-6 letnich: 

 

Chciałabym w tym tygodniu wesprzeć Państwa dzieci w nauce czytania metodą sylabową. 

Proponuję ćwiczenia wprowadzające, dzięki którym Państwa dzieci nauczą się tworzyć  sylaby 

otwarte- takie, w których na końcu jest samogłoska.  Przypomnijmy sobie najpierw samogłoski : 

A O U E I Y Ą Ę 

 

Rozpoczynamy od  syntezy sylaby otwartej Celem opanowania tego etapu jest zdolność łączenia 

spółgłoski z samogłoską i całościowe odczytywanie takiej sylaby. Dziecko musi wiedzieć, że ma 

połączyć ze sobą  dwie literki  z: 

a) tą samą spółgłoską : 

 

la lo le lu li ly lą lę  

ma mo me mu mi my mą mę  

da do de du di dy dą dę  

pa po pe pu pi py pą pę  

ba bo be bu bi by bą bę 

 ka ko ke ku ki ky ką kę  

na no ne nu ni ny ną nę  

wa wo we wu wi wy wą wę 

 

http://www.ppp-tomaszow.pl/page/125/proste-cwiczenia-logopedyczne-do-wykonywania-w-d.html


 

 

 

 b)z tą samą samogłoską: 

 

 la ma da pa ba ka na wa 

 lo mo do po bo ko no wo 

 le me de pe be ke ne we  

 lu mu du pu bu ku nu wu  

 li mi di pi bi ki ni wi  

 ly my dy py by ky ny wy  

 lą mą dą pą bą ką ną wą 

 lę mę dę pę bę kę nę wę 

 

 Pamiętajmy, że możemy stosować  różne kombinacje, stopniowo rozszerzając zakres materiału do 

ćwiczeń. Powodzenia! 


