
  

Zadania, które nazywam „przyklejankami” nie wymagają kupowania drogich pomocy 
logopedycznych. A samo wycinanie i „paćkanie się” w kleju doskonali koordynację 
wzrokowo-ruchową i sprawność manualną. Co więcej – przynieść może dziecku większą 
satysfakcję (poczucie sprawstwa) niż zrobienie zadania, które nie wymaga od niego aż 
takiego zaangażowania. 

Co jest nam potrzebne? Gazetka promocyjna z hipermarketu zawierająca zdjęcia produktów, 
klej, nożyczki, kartka/zeszyt. 

 

 

 

Gdzie ukryło się [sz]? 

Przeglądając z dzieckiem gazetkę szukamy tych przedmiotów, które 
zawierają konkretną głoskę, np. [sz]. Zadanie doskonali słuch 
fonematyczny – dziecko musi usłyszeć, że w danym słowie jest 
konkretna głoska. Przedmioty z gazetki wycinamy i wklejamy do 
zeszytu. Można też stworzyć z nich pracę plastyczną, co dodatkowo 
pozwoliłoby poczuć się dziecko twórcą (wzmocnienie poczucia 
wartości dzięki doświadczaniu sprawstwa). Zadanie, jako że może być 
czasochłonne, lepiej zlecić do domu 

„Przyklejanki” – pomysł na darmowe pomoce logopedyczne 

 

 

                S , Z , C , SZ , DŻ , CZ 



Dwa worki – rożnicowanie głosek 

Rysujemy dwa worki/pudła/lodówki itp., a następnie wklejamy do 
nich obrazki zgodnie z założeniem, że opozycyjne głoski, które 
chcemy ćwiczyć, patronują osobnym pojemnikom. Przykład – patrz 
zdjęcie u góry. 

Układanie zdań 

Z konkretnymi obrazkami można układać zdania – dzieci piszące 
zapisują je do zeszytu obok wklejonego obrazka. 

Dzielimy na sylaby 

Pod wklejonymi do zeszytu obrazkami rysujemy tyle kropek, ile sylab 
zawiera dane słowo. 

Uwaga dla rodziców: Nie krytykujemy dzieci za jakość wycięcia obrazków (odbierzemy im 
satysfakcję z podjęcia samodzielnego wysiłku), nie wycinamy za nie (następnym razem 
gotowe stwierdzić: „Nie będę tego robić, ty i tak zrobisz to lepiej”), nie oceniamy jakości 
przyklejania (Sformułowania typu: „Ale się wypaćkałeś” czy „Co ty robisz? Po co tyle kleju!” 
zniechęcą dzieci do dalszych prób i nijak nie wzmocnią jego motywacji. Poczucie wstydu 
osłabia siłę woli i chęć zmiany). Wzmacniające z kolei będzie docenienie trudu, jakie dziecko 
włożyło w swoją pracę (podkreślamy starania, nie sam efekt). 

  

 

 

 

 

 


