
Zabawy logopedyczne 
ze Smokiem Zenkiem  



W jaskini Smoka Zenka
Odszukaj w smoczej jamie wszystkie obrazki, które maja w nazwie głoskę [s]: schody, 
skakanka, słoik, stół, smok, słońce, studnia, spodnie, statek, skarb, ser, sweter ze stopą, 
sandały. Powtórz wszystkie słowa.



Smocze zagadki 
Odszukaj obrazek, który jest rozwiązaniem zagadki.

W krótkiej nazwie kwiatów 
mieszczą się „sanki”,
a te kwiaty kwitną
w marcu, w mroźne 
poranki.

Nim się przystroją góry zielenią,
liliową barwą hale się mienią.
Czary? Nie czary? Na białym śniegu
liliowe kwiaty stoją w szeregu.

sasanki

Spadły w las białe gwiazdki.
Jest ich tyle, tyle
białe całe dywany,
bo to kwitnie?

zawilec

krokusy



Zagadki cz.2

Dźwięczy pod niebem jak srebrny dzwonek.
Tak śpiewa mały , szary…

Gniazdko z błota lepi, pod dachu okapem.
Przylatuje wiosną, aby uciec z latem.

Kolorowy, duży ptak
ma na głowie czubek.
Kto z was zna jego nazwę?
To jest … .

dudek

jaskółka

skowronek



Ułóż słowa z rozsypanych liter.    
Po                                                             Powtarzaj na głos każdy wyraz, który odgadniesz.

Koraliki



Dobierz w pary obrazki, których nazwy się rymują.



Rymy cz.2



Przyjrzyj się obrazkom i opisz, które z elementów nie 
powinny znaleźć się i dlaczego.

Co tu 
nie 

pasuje?



Wesołe wierszyki
Ćwiczymy prawidłową wymowę 

głosek [ s z c dz ]

„Słówka”
Zapytała mądra sówka
- Jak piszemy trudne słówka:
stół, klasówka, suwak, pustka,
sum, truskawka, sokół, chustka?
i pytała ciągle sówka:
Jak piszemy trudne słówka:
Sówka, pusty, mus i usta
i spódnica, i kapusta.

„Zagubione [z]”
Gdzieś się „z” zawieruszyło,
zabłąkało, zagubiło.
Może je koza zajada
myśląc, że to sałata.
Może je zebra ukradła,
szukając „z” z abecadła.
Może jest w zabawkach Zosi,
poszukajmy, Zosia prosi.



„Ulica cudów”
Na ulicy cudów

Jacek widział ośmiornicę
i tańczącą baletnicę,

pajacyka i kucyka
co wesoło sobie bryka.

Spotkał groźną z ZOO lwicę i 
na miotle czarownicę.

“Dzwonek”
Dzwonek bardzo pracowity
dzwoni dźwięcznie tam na 

skwerku,
dzwoni także w twym rowerku.
Dzwoni w domu, gdy koledzy

niosą ci okruchy wiedzy
(bo ty gips mając na nodze

sam w domu nudzisz się srodze).
Dzwonek dzwoni w telefonie,

dzwonią kopytami konie
czasem coś mi dzwoni w uchu,

czasem coś zadzwoni w brzuchu.
Dzwony, dzwonki i dzwoneczki

lubię wasze pioseneczki!



Dziękuję za 
wspólną 
zabawę!

Do 
zobaczenia! Pozdrawiają Wasze Panie Logopedki:

Iwona Żórawska
Jolanta Pilichowska

Julita Budziak
Beata Gałecka- Dudek


