
DYNIOWE ZABAWY 
Z SZUMKAMI



Pomysły na wykorzystanie:
Kolorowe elementy wydrukuj i zalaminuj.
Materiał czarno biały możesz samodzielnie pokolorować lub wykorzystać jako
zadania do wklejenia do zeszytu lub "zadanie domowe".

Główny cel zadania to ćwiczenia słuchowe oraz ćwiczenia na sylabie otwartej.
Zadaniem pacjenta jest wysłuchać/ powtórzyć na jaką głoskę rozpoczyna się dany
wyrazy oraz prawidłowo go umiejscowić (np. SZUM- do dyni z sylabą SZU).

Możemy losować obrazki ułożone na dywanie/ stole,  możemy je wyciągać
rękoma, szczypcami z miski zapełnionej np. kaszą, fasolą, grochem, piaskiem
kinetycznym; jeśli dodamy metalowy element do obrazków np. spinacz, możemy
łowić obrazki za pomocą wędki z magnesem. Ciekawym pomysłem jest też
wyszukiwanie obrazków przyklejonych do ściany w różnym miejscu- możemy
przykleić je po całej długości za pomocą taśmy malarskiej, a zadaniem dziecka
jest odkleić obrazek lub też możemy delikatnie przykleić obrazki w widoczny dla
dziecka sposób i za pomocą packi na muchy łapiemy wyrazy, które rozpoczynają
się na podaną przez nas sylabę.

Obrazki mogą posłużyć nam też jako elementy do tworzenia wspólnych historii i
krótkich opowiadań. Jeśli dodamy je do gry planszowej lub interaktywnej, będą
dla nas materiałem do powtarzania i utrwalania głoski w wyrazie.

Jeśli wydrukujesz dwa razy zestaw kolorowych obrazków możesz pobawić się w
memory:-).

Dodałam również puste dynie lub dynie "specjalne". Wykorzystaj je do stworzenia
gry planszowej. Wystarczy rozłożyć wszystkie kolorowe dnie w "wężyka" lub w
kształcie spirali/koła na dywanie, zabrać z innej gry pionki i kostkę i grać!

Masz na pewno dużo innych pomysłów w głowie! Wykorzystuj je i baw się
dobrze!

Owocnej pracy:-)



PAMIĘTAJ
Proponuję rozpoczęcie ćwiczeń na sylabach (w przypadku szumków) od sylaby z
samogłoską "u" z uwagi na układ warg podczas realizacji głoski "sz"/"cz" oraz
"u". 
Osobiście lubię rozpoczynać pracę od głoski [cz] ale pamiętaj, że zawsze
przebieg terapii i zadania dostosowujemy do indywidualnych możliwości i
potencjału pacjenta.

Pamiętaj, że prace na głoskach zaczynamy, gdy mamy przygotowaną bazę!
Prace na sylabach zaczynamy, gdy pacjent sprawnie realizuje głoskę
samodzielnie, a na wyrazach gdy bez problemu operuje nią w sylabach,



















Dodatkowe karty do gry:
 
 
 
 
 

zwykłe pole

dodatkowy rzut

czekasz jedną kolejkę

ćwiczenie logopedyczne
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wyrazy na sylabę "szu":
szufelka, szuflada, szum, szukać

wyrazy na sylabę "sza":
szalik, szakal, szafa, szafirki, szampon, szachy

wyrazy na sylabę "cza":
czas, czapka, czaszka (czacha), czarownica, 
czajnik, czapla

wyrazy na sylabę "czu":
czubek, czupryna, czułki, czujnik, czuły, 
czubajka kania


