
Drodzy Rodzice! 
 

W związku z ogólną sytuacją w kraju związaną z zagrożeniem zarażeniem 
coronawirusem i brakiem możliwości prowadzenia indywidualnych zajęć logopedycznych 
w ramach systematycznej terapii czy zajęć WWRD proponujemy Państwu korzystanie ze 
stron internetowych, gdzie znajdziecie Państwo propozycje gier, zabaw i ćwiczeń 
wspomagających ogólny rozwój dziecka.  

Szczególnie polecamy korzystanie ze stron rodzicom dzieci realizujących zajęcia  
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju na terenie naszej Poradni oraz zachęcamy 
do indywidualnego kontaktu mailowego i telefonicznego ze specjalistami pracującymi  
z Państwa dziećmi. 

Pamietajmy, jak ważne jest systematyczna stosowanie ćwiczeń w pracy 
terapeutycznej. 
 
1. Ćwiczenia logopedyczne 
 

(logozabawy.pl) - chociaż jest stary i śpiący, znajdziecie na nim liczne pomoce i zabawy,  

z których wiele stosuję w swojej pracy, więc moi uczniowie je znają. Dosyć łatwo można 

wybrać pomoce lub zabawy potrzebne danemu dziecku, wyszukując odpowiednią 

zakładkę po prawej stronie. 

Domologo.pl - świetnie uporządkowane bardzo dobrej jakości materiały do pracy z wadami 
wymowy; ćwiczenia oddechowe i słuchowe. Dodatkowo artykuły do poczytania. 
 
Smykoterapia – dużo doskonałych logopedycznych i ogólnorozwojowych (w tym 
plastycznych i sensorycznych) zabaw dla mniejszych dzieci, również pomoce do 
wydrukowania.  
 
Logopedyczny Świat Zabaw - morze kolorowych pomocy z materiałami do utrwalania 
konkretnych głosek. 
 
Basiowe gry planszowe - świetna stronka z grami planszowymi, część z nich jest 
logopedyczna. Wielu logopedów modyfikuje basiowe gry na swoje potrzeby. 
 

Rusz językiem - profesjonalny sposób wykonywania danego ćwiczenia artykulatorów lub 
wymowy konkretnej głoski, zachęcając oglądające dziecko do ćwiczeń. 
 
Gimnastyka buzi i języka -  Oprócz tytułowej gimnastyki artykulatorów, program zawiera 
zadania słuchowe, także na materiale językowym. 
 

https://parenting.pl/zabawy-logopedyczne-dla-dzieci 
 
Logofrajda gimnastyka buzi i języka - https://www.youtube.com/watch?v=WIKpLlapr90 
 

Zabawy logopedyczne i nie tylko - https://tylkodlamam.pl/proste-zabawy-logopedyczne/ 
 

Nauka Rozumienia i Wymowy Pierwszych Słów dla Dzieci cz.1 
https://www.youtube.com/watch?v=xmmh_tFZDYI 
 

Gry i zabawy logopedyczne - https://www.lulek.tv/games 

http://logozabawy.pl/
http://domologo.pl/
https://www.facebook.com/smykoterapia
https://www.facebook.com/pg/Logopedyczny-Świat-Zabaw-947560611973120/photos/?tab=albums
http://basiowegry.wordpress.com/
https://www.youtube.com/RuszJezykiem?fbclid=IwAR1wSHMKUL-3R6FMmSLsDoDhhLF5CLH4V7H_YGGBIY-epo50BgTC0-r-Tm4
https://www.youtube.com/watch?v=aHTvf6vs320&list=PLVexUQHYvhN9gNAGUiL_7luzi7OtU1bO2
https://parenting.pl/zabawy-logopedyczne-dla-dzieci
https://tylkodlamam.pl/proste-zabawy-logopedyczne/


2. Ciekawe propozycje dla wspieranie rozwoju motoryki dużej, małej i grafomotoryki 
 
https://panimonia.pl/…/zabawy-ruchowe-i-gimnastyczne-dla-p…/ 

https://m.youtube.com/watch?v=xRNYnEPufoE 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/ 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=piosenki+dla+dzieci+polskie 

 

3. Dla rodziców strony z artykułami z zakresu logopedii 
 
MamyGadane - strona prowadzona przez studentki i absolwentki logopedii UMCS, 
kierowana głównie do sympatyków logopedii. 
 
ŚwiatMowy - blog z artykułami na tematy logopedyczne. 
 

"Lektura" dla Rodziców - "Jak wspierać dziecko w sytuacjach trudnych społecznie " 

https://dziecisawazne.pl/wspierac-dziecko-sytuacjach-trudn…/ 

Ciekawpstki dla rodziców -  

https://de-de.facebook.com/pg/CiekawostkiLogopedyczne/posts/ 
 
 

Zebrała: 
Neurologopeda - M. Fabiszewska - Chudek

https://panimonia.pl/2020/03/18/zabawy-ruchowe-i-gimnastyczne-dla-przedszkolakow/?fbclid=IwAR2nQiQfKNAv82Xk-ievHpxPHbTZNNiTObYNddWOsutMCjQR0ZHfO2rj-H0
https://m.youtube.com/watch?v=xRNYnEPufoE
https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=piosenki+dla+dzieci+polskie
https://mamygadane.wordpress.com/
http://swiatmowy.blogspot.com/
https://dziecisawazne.pl/wspierac-dziecko-sytuacjach-trudn
https://dziecisawazne.pl/wspierac-dziecko-sytuacjach-trudn
https://dziecisawazne.pl/wspierac-dziecko-sytuacjach-trudn
https://dziecisawazne.pl/wspierac-dziecko-sytuacjach-trudnych-spolecznie/?fbclid=IwAR1mwX611B_rhTX8inbqg-AW3XSsRMGwq2BV7wRLLHa-Ifr6GJ_RU6iqRWE

