
Ćwiczenia artykulacyjne on-line

Zbiór ćwiczeń i  zabaw artykulacyjnych przygotowanych w formie interaktywnych zadań
on-line.  Z  wykorzystaniem  kamery  internetowej,  gier  i  innych  pomysłów angażujących
dzieci w wykonanie zadań.

1. Ćwiczenia artykulacyjne w serwisie mimowa.pl Cudowne jest wykorzystanie kamerki 
internetowej i możliwość zobaczenia przez dziecko siebie na ekranie komputera. Do wykorzystania 
17 różnych zadań.

2. Memory artykulacyjne – obrazki z gry Mimic – zestaw uniwersalnych ćwiczeń buzi.

3. Słodka gimnastyka buzi i języka – interaktywne ćwiczenie, zadania obrazują słodkości, z 
dokładną słowną instrukcją wykonania.

4. Zestaw ćwiczeń na cały tydzień z opisem. Bez obrazków ale bardzo dobrze opisane zadania.

5. Ruletka artykulacyjna – zakręć kołem, wykonaj ćwiczenie, usuń. Ciekawa forma zadania. 
Spodoba się dzieciom:)

6. Otwórz pudełko – ćwiczenia artykulacyjne do wykonania po otworzeniu pudełeczka.

7. Ćwiczenia z żabką – losowanie kart. Bardzo ładne obrazki, bez instrukcji wykonania ćwiczenia 
ale na tyle czytelne obrazki, że można spokojnie wykonać naśladując obrazek.

8. Ćwiczenia z żabką – quiz – ćwiczenia artykulacyjne przygotowane w formie quizu z instrukcją 
wykonania kolejnych ćwiczeń.

9. Ćwiczenia z misiem – fiszki – zadania artykulacyjne przygotowane w formie fiszek z instrukcją 
sposobu ćwiczenia.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy umieszczają swoje zadania z możliwością bezpłatnego 
korzystania. Współpracując mamy większe możliwości oferowania dzieciom dobrych 
merytorycznie i ciekawie przygotowanych zadań.

Książeczka logopedyczna z obrazkami – głoska [sz]

Mała  książeczka  z  bogatym  materiałem  wyrazowo  –  obrazkowym  z  głoską  [sz] w
wygłosie.  Wystarczy  wydrukować  jedną  stronę  papieru,  rozciąć  według  instrukcji,
poskładać, dodać kolorową okładkę i mamy świetną pomoc do ćwiczeń! Słowa są dobrane z
zachowaniem  czystości  fonetycznej.  Ten  materiał  ćwiczeniowy  spodoba  się  dzieciom:)  
Plik do wydruku w załączeniu.

W książeczce znajduje się 16 podpisanych obrazków: mysz, kalosz, kapelusz, afisz, tusz, klosz, 
pióropusz, gulasz, dobosz, kosz, busz, flesz, bambosz, pisz, ratusz, Łukasz.

https://quizizz.com/admin/quiz/flashcards/5e7b90a7ff6a87001c041f38?q=%2Fjoin&source=preGameScreen
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX182c7TfNIBhR26jLeUk6xCIZ5%252BptozTIBEdoNhgwxR5BYYdo89PQIUD?gameType=solo
https://wordwall.net/pl/resource/1589959/%C4%87wiczenia-artykulacyjne-printoteka
https://wordwall.net/pl/resource/1880180/%C4%87wiczenia-artykulacyjne
https://wordwall.net/pl/resource/1554981/%C4%87wiczenia-artykulacyjne
https://view.genial.ly/5e7b2eb62263100e13ddeec6/horizontal-infographic-review-ewelina-skolozdrzy-cwiczenia
https://view.genial.ly/5ea69a8763183e0d944027e2/interactive-image-slodka-gimnastyka-buzi?fbclid=IwAR1ja5cVq6H9reu6k30Wo9UvEoVGxAOpPpgQnQwiWhgpUmUhPAweKV36ou0
https://learningapps.org/1612802
https://www.mimowa.pl/gimnastyka-buzi-i-jezyka


https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/05/Ksi%C4%85%C5%BCeczka-
logopedyczna-z-obrazkami-z-g%C5%82osk%C4%85-sz.pdf

Sposób wykonania książeczki:

1. Wydrukować kartkę, odciąć niepotrzebną krawędź dookoła.
2. Złożyć dwukrotnie kartkę – według linii – w pionie i poziomie a następnie rozprostować ją.
3. Naciąć w 3 miejscach ale nie rozcinając kartki!
4. Złożyć w książeczkę, tak jak to zostało pokazane na filmie.
5. Z kolorowego papieru wyciąć i przykleić okładkę.
6. Dla komfortu użytkowania książeczki skleić wewnątrz te kartki, które się rozchodzą.

Film instruktażowy ze sposobem rozcinania, składania oraz sklejania książeczki znajduje się w tym 
artykule.

Materiał  obrazkowo – wyrazowy może również  posłużyć jako  wklejka do zeszytu do
pokolorowania przygotowana w formie karty pracy do domu. Wystarczy rozciąć obrazki
na 4 paski, odwrócić te wydrukowane do góry nogami i wkleić do zeszytu dziecka. 

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloska-l/ksiazeczka-logopedyczna-z-obrazkami-z-gloska-l/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloska-l/ksiazeczka-logopedyczna-z-obrazkami-z-gloska-l/
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/05/Ksi%C4%85%C5%BCeczka-logopedyczna-z-obrazkami-z-g%C5%82osk%C4%85-sz.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/05/Ksi%C4%85%C5%BCeczka-logopedyczna-z-obrazkami-z-g%C5%82osk%C4%85-sz.pdf
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