
Ćwiczenia logopedyczne 

Ćwiczenia utrwalające głoski b i p

Zagadki logopedyczne 

Rozwiązania zagadek możesz przedstawić w  formie obrazków. Powodzenia :)

Kolorowy statek po niebie szybuje;
Ten, kto chce nim frunąć do kosza wskakuje.
Ogrzane powietrze frunąć mu pozwala;
Jest on bardzo duży i widoczny z dala.

Teraz zadam ci pytanie:
Jesz ją często na śniadanie, 
pszenna, słodka lub kazjerka, 
Wkładasz w nią plasterek serka.

Bardzo ważna jest to postać w piłkarskiej drużynie;
Wyróżnia się on refleksem, no i z czego słynie.
On ostatnią jest przeszkodą, gdy rywal zagraża;
Każdy klub chce mieć w swym składzie dobrego ……

Nazywamy tak rodzeństwo, 
Które łączy podobnieństwo.
W dniu tym samym urodzone;
Są syjamskie – gdy złączone.

Tłusty czwartek to dzień jego -
Smakołyka przepysznego.
Dżemem, jabłkiem, nadziewany, 
Słodki oraz lukrowany.

To szlachetne są kamienie, 
Zawsze drogie, zawsze w cenie. 
Dzięki małżom wyrabiane, 
W naszyjnikach spotykane.

Opatrunkiem on być może na krwawiącą ranę;
Także inne ma rodzaje, wszystkie ci są znane:
Miodu, sera, albo szynki – jest ich bardzo wiele. 
O co pytam w tej zagadce? Mówcie, przyjaciele.

Z mięsa wieprzowego jest najczęściej ona;



Bywa gotowana, może być smażona.
A ja lubię taką z grilla – na nią jestem łasy.
Na ognisku także jemy przepyszne 

Nią jest pokój oświetlony, 
Z niej dżin z bajki uwolniony. 
Klosz posiada i żarówkę.
Rozwiąż moją łamigłówkę. 

Raka bliski to znajomy, też jest skorupiakiem. 
Ma on szczypce i je glony i bywa przysmakiem.
Wie to pewnie każde dziecko  - nawet mały szkrab
Że zwierzątkiem z tej zagadki jest po prostu 

Zadanie 2 

Posłuchaj wierszyka. Jeśli usłyszysz w słowie głoskę b – tupnij, Po usłyszeniu 
głoski p – klaśnij

Następnie, powtórz wierszyk za dorosłym.

Babcia od ptactwa z podwórka
przyniosła puszysty piórka. 
Wnet puchu płatki białe
zmieni w podusie małe.

Buch. Buch. Buch.
Poduszki poszły w ruch.
Buch. Buch. Buch. 
Leci, leci biały puch.

Dla Basi puchowa podusia, 
puchowa i dla Przemusia.
Tulić się do poduchy 
lubią wszystkie maluchy

Buch Buch Buch
Poduszki poszły w ruch
Buch Buch Buch leci biały puch

Baśka miękką poduchą
pacnęła Przemka w ucho.
Przemek poduchą – buch!
Pacnął Basieńkę w brzuch.



Puch Puch – w pokoju już śnieży, 
babcia patrzy – nie wierzy. 
Wszędzie biały puch – buch!
W puchu urwisów dwóch.


