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SZOPA

SZAFA

SZUFELKA

SZUFLADA

SZALIK

SZACHY

SZATNIA

SZELKI

Wnuczka narysowała dla babci serduszka. Powtarzaj wyrazy na nich zapisane. 
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Wnuczka narysowała dla babci serduszka. Powtarzaj wyrazy na nich zapisane. 



©logopestka.pl

Dzieci przygotowały babeczki dla babci i dziadka. 

SZ S
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SUM

KASZAKASA KOSZ

KOS

Odczytaj wyrazy, połącz linią babeczki z odpowiednią postacią.



©logopestka.pl

SZALE

SALE

SZUM

SUM

KASZA
KASA

KOSZ

KOS



©logopestka.pl

Dzieci przygotowały babeczki dla babci i dziadka. 
Odczytaj wyrazy, połącz linią babeczki z odpowiednią postacią.
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CZUBEK

CZAPLA

CZEKOLADA

CZTERY

CZAS

CZAPKA

CZARNY

CZOŁO

Wnuczka narysowała dla dziadka serduszka. Powtarzaj wyrazy na nich zapisane.
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Wnuczka narysowała dla dziadka serduszka. Powtarzaj wyrazy zapisane na nich.





WIZYTA U BABCI
GRA LOGOPEDYCZNA
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Z daleka widzisz babcię. 
Szeroko się do niej 

uśmiechnij 
pokazując ząbki. 

Przywitaj się z dziadkiem. 
Zrób "ryjek" 

i poślij mu trzy całuski. 

Piesek dziadka wita Cię. 
Zaszczekaj jak on: 

"hau, hau"

META

Wnuczka znalazła swojego 
misia. Zaśpiewaj dla niego 

sylaby "la, la, la" 
na dowolną melodię.

START

Kląskaj językiem 
jak konik: szybko 

i wolno, na zmianę.

Pomóż wnuczce dotrzeć do babci!
- Jeśli poprawnie wypowiesz wyraz lub wykonasz zadanie przesuń się o 2 pola do przodu.
- Jeśli nie uda Ci się wykonać zadania lub wypowiedzieć wyrazu - pozostań w miejscu.
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Uśmiechnij się, 
pokaż zęby. Ułóż usta w "dzióbek"

i dmuchaj. 

Przytrzymaj wargami
 słomkę.

Ściągnij wargi 
w "ryjek świnki"

2
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Ziewnij szeroko.

5 64

Język - baczność!
Unieś szeroki język

 za górne zęby.
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Uśmiechnij się
 szeroko.

Oblizuj górną wargę
językiem, 

tak jak kotek. 
 

7

Wysuń płaski język
jak najdalej, aby nie 

opierał się na zębach.
Kląskaj jak konik 

Przez chwilę przytrzymaj szeroki język  
przyklejony do podniebienia. 

Prześlij babci
kilka całusków. 

 

8 9

10 11 12

Umyj językiem górne 
 zęby jak szczoteczka 

(od wewnątrz)



Pokoloruj kratki
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Zakodowany obrazek



Co robię z babcią i dziadkiem?
Rzuć kostką. Opowiedz, czy spędzasz w ten sposób

SPORT

KSIĄŻKA

MUZYKA

KUCHNIA

TANIEC

ZABAWA

czas z babacią i dziadkiem.



Co robię z babcią i dziadkiem?
Rzuć kostką. Przedstaw ruchem czynność.

Wpisz, co lubisz robić z babcią i dziadkiem
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Pokoloruj babcię zgodnie z opisem. 

Babcia ma:czarne włosy, czerwone usta, czerwoną sukienkę, 

Opowiedz o jej wyglądzie samodzielnie.

pomarańczowe pantofle, czerwone kolczyki. 

Dokończ kolorowanie według swojego pomysłu.
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Pokoloruj babcię zgodnie z opisem. 

Babcia ma:

Opowiedz o jej wyglądzie samodzielnie.

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
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Pokoloruj dziadka zgodnie z opisem. 

Dziadek ma:szare włosy, szary sweter, niebieskie kieszenie, 

Opowiedz o jego wyglądzie samodzielnie.

niebieską koszulę, szare buty.  

Dokończ kolorowanie według swojego pomysłu.



www.logopestka.pl

Pokoloruj dziadka zgodnie z opisem. 

Dziadek ma: 

Opowiedz o jego wyglądzie samodzielnie.

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________


