
 

Klasa „0b” -  parasygmatyzm (seplenienie) 

l.p. Temat lekcji Liczba 

godz. 

Ćwiczenia 

1. Wodne zabawy 

 

 

1 - Ćwiczenia narządów mowy z kartą pracy 

 https://www.logopestka.pl/dzien-ziemi-

gimnastyka-buzi-i-jezyka/ 

- Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem 

wody (prawidłowy tor oddechowy) 

- Ćwiczenia słuchowe 

- Zabawy artykulacyjne z głoską „sz” 

https://odgłosy.pl/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r

88h61I 

2. Zabawa z bajką „Języczek 

wędrowniczek” 

 - ćwiczenia narządów mowy 

- wyrazy dźwiękonaśladowcze, karty pracy 

https://www.logopestka.pl/zwierzeta-na-

wsi-zabawy-dzwiekonasladowcze/ 

3. Trudne słowo – gra węże  - ćwiczenia narządów mowy  

- gra –Węże 

http://www.brzeczychrzaszcz.pl/2019/02/g

ra-weze/ 

- ćwiczenia relaksacyjne z muzyką w tle 

4.  Opowiadanie logopedyczne 

„Burek z podwórka” 

 
- ćwiczenia narządów mowy, 

- kolorowanie obrazków z odpowiednimi 

głoskami na początku wyrazu, na końcu, w 

środku, 

https://www.e-kolorowanki.eu/owoce/ 

- dokładne nazywanie wyszczególnionych 

wyrazów 

http://zanotowane.pl/42/6777/burek,z,pod

worka,opowiadanie,logopedyczne.php 
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Klasa „1b” – mowa bezdźwięczna 

l.p. Temat lekcji Liczba 

godz. 

Ćwiczenia 

1. Gra w memory z głoską „w”. 

 

 

1 - ćwiczenia oddechowe 

- ćwiczenia warg 

- zabawy dźwiękonaśladowcze 

https://www.logopestka.pl/zwierzeta-na-

wsi-zabawy-dzwiekonasladowcze/ 

2. Co słyszę? Ćwiczenia 

artykulacyjno - słuchowe. 

1 - ćwiczenia  usprawniające narządy mowy 

https://www.youtube.com/watch?v=WIKp

Llapr90 

- powtarzanie wyrazów 

dźwiękonaśladowczych 

- gra „złośliwe echo” 

- rozwiązywanie zagadek 

http://www.pppknurow.drl.pl/Druki/Jak%2

0%C4%87wiczy%C4%87%20s%C5%82u

ch%20_fonematyczny%20-

%20wskaz%C3%B3wki%20dla%20rodzic

%C3%B3w.pdf 

3. „Tak to to, tak to to..” – zabawy 

rytmiczne. 

1 - gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie 

słuchu, rytm 

https://www.youtube.com/watch?v=aHTvf

6vs320 

- wystukiwanie ułożonego rytmu, np. z 

kloców 

- rozpoznawanie rytmu 

- rozpoznawanie przedmiotów na 

podstawie barwy dźwięku 

http://www.pppknurow.drl.pl/Druki/Jak%2

0%C4%87wiczy%C4%87%20s%C5%82u

ch%20_fonematyczny%20-

%20wskaz%C3%B3wki%20dla%20rodzic

%C3%B3w.pdf 

- rytmiczna rozgrzewka 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pC

ZOtMXo 

- zabawy rytmiczne 

https://www.youtube.com/watch?v=VwNf

PnYNVoI 

4.  Umiem to! – ćwiczenia 

lewopółkulowe. 

1 - odtwarzanie sekwencji – ćwiczenia 

lewopółkulowe 

https://juniora.pl/cwiczenia-

lewopolkulowe-inf-41.html 
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https://www.logotorpeda.com/category/str

efa-rodzica/ 

- ćwiczenia relaksacyjne z muzyką w tle 

 

 

Klasa  „1b” -  parasygmatyzm (seplenienie) 

l.p. Temat lekcji Liczba 

godz. 

Ćwiczenia 

1. Wodne zabawy 

 

 

1 - Ćwiczenia narządów mowy z kartą pracy  

- Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem 

wody i słomki (prawidłowy tor 

oddechowy) 

- Ćwiczenia słuchowe 

-  Zabawy artykulacyjne z głoską „sz” 

https://odgłosy.pl/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r

88h61I 

2. Zabawa z bajką „Języczek 

wędrowniczek” 

 - ćwiczenia narządów mowy 

https://www.youtube.com/watch?v=j7uD-

vnth0Q 

- wyrazy dźwiękonaśladowcze, karty pracy 

https://www.logopestka.pl/zwierzeta-na-

wsi-zabawy-dzwiekonasladowcze/ 

3. Trudne słowo – gra węże  - ćwiczenia narządów mowy  

- gra –Węże 

http://www.brzeczychrzaszcz.pl/2019/02/g

ra-weze/ 

- ćwiczenia relaksacyjne z muzyką w tle 

2.  Opowiadanie logopedyczne 

„Burek z podwórka” 

 
- ćwiczenia narządów mowy, 

- kolorowanie obrazków z odpowiednimi 

głoskami na początku wyrazu, na końcu, w 

środku, 

https://www.e-kolorowanki.eu/owoce/ 

- dokładne nazywanie wyszczególnionych 

wyrazów 

http://zanotowane.pl/42/6777/burek,z,pod

worka,opowiadanie,logopedyczne.php 
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Klasa  „3” – klasa „4” -  parasygmatyzm (seplenienie) 

l.p. Temat lekcji Liczba 

godz. 

Ćwiczenia 

1. Gra planszowa z głoską „sz” 

 

1 - ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne 

https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r

88h61I 

- gra planszowa 

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gl

oski-szumiace/gra-planszowa-z-gloska-sz/ 

2. Słowa, słowa, słowa… 1 - gimnastyka buzi i języka 

https://www.youtube.com/watch?v=j7uD-

vnth0Q 

- ćwiczenia poszerzające zasób 

słownictwa, temat – wiosna, Wielkanoc 

https://domologo.pl/logopedia/wspieranie-

mowy/rozwijanie-zasobu-

slownictwa/budowanie-zasobu-slow-

wielkanoc/ 

- nauka starannego czytania wiersza 

„Szczypawka” 

https://loogomowa.pl/wierszyki-do-

utrwalania-wymowy-glosek-szumiacych-

sz-z-cz-dz/ 

3. Kalosze Szymona – ćwiczenia 

logopedyczne z głoską”sz”. 

1 - ćwiczenia usprawniające narządy mowy 

https://www.youtube.com/watch?v=pazkiJ

fRImw 

- utrwalanie prawidłowej realizacji głoski 

„sz” 

https://www.youtube.com/watch?v=yfCB8

APoeBo 

- nauka na pamięć wierszyka „Szary 

szarak” 

https://loogomowa.pl/wierszyki-do-

utrwalania-prawidlowej-wymowy-glosek-

i-sylab 

4.  Szereg szalonych gier z 

szumiącą głoską „sz”. 

1 - gimnastyka buzi i języka 

https://www.youtube.com/watch?v=wacu2

V99LS4 

-  Zakładka logopedyczna – instrukcja 

wymowy głosek szumiących 

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gl

oski-szumiace/zakladka-logopedyczna- 

kółko i krzyżyk 
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https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gl

oski-szumiace/logopedyczne-kolko-i-

krzyzyk-gloska-sz/ 

- połączenia wyrazowe z głoską „sz” 

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gl

oski-szumiace/polaczenia-wyrazowe-z-

gloska-sz-gra/ 

- łączenie cech – głoska „sz” w zdaniach 

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gl

oski-szumiace/laczenie-cech-gloska-sz-w-

zdaniach/ 

5. Zabawy słowami z głoską, która 

szumi. 

1 - ćwiczenia usprawniające narządy mowy- 

bajka logopedyczna 

https://www.youtube.com/watch?v=z9DFk

a-vvpA 

- zdania z głoską „sz” 

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gl

oski-szumiace/laczenie-cech-gloska-sz-w-

zdaniach/ 

- logopedyczne zabawy słowami  

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gl

oski-szumiace/logopedyczne-zabawy-

slowami/ 

6. Ćwiczenia słownikowe z głoską 

„sz” w wyrazach. 

1 - ćwiczenia narządów mowy 

https://www.youtube.com/watch?v=j7uD-

vnth0Q 

- ćwiczenia z głoską „sz” w nagłosie 

- ćwiczenia z głoską „sz” w śródgłosie 

- ćwiczenia z głoską „sz” w wygłosie 

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gl

oski-szumiace/slowniczek-zajeciowy-

gloska-sz/ 

 

7. Ćwiczenia z głoską „sz” w 

zdaniach. 

1 - ćwiczenia usprawniające narządy mowy 

https://www.youtube.com/watch?v=pazkiJ

fRImw 

- ćwiczenia z głoską „sz” w zdaniach, 

tworzenie ilustracji do zdań 

- nauka na pamięć wierszyka „Mysz” lu 

„Mały ptaszek szepnął mamie” 

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gl

oski-szumiace/slowniczek-zajeciowy-

gloska-sz/ 
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8. Sucha szyszka – różnicowanie 

głosek „s” i „sz”. 

1 - gimnastyka buzi i języka 

https://www.logopestka.pl/dzien-ziemi-

gimnastyka-buzi-i-jezyka/ 

- różnicowanie głosek „s” i „sz” z 

wykorzystaniem materiału wyrazowego 

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/ro

znicowanie-glosek/slowniczek-zajeciowy-

roznicowanie-s-sz/ 

- ćwiczenie słownikowe – wypisywanie 

wyrazów rozpoczynających się na „s” i 

„sz” 

- rysowanie przedmiotów/owoców 

rozpoczynających się na „s”, „sz”.. 

-różnicowanie głosek „s”, „sz”, 

usprawnianie słuchu 

https://www.youtube.com/watch?v=nKwm

_hxT8uw 
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