
Przydatne linki i strony internetowe z ćwiczeniami  
logopedycznymi i edukacyjnymi 

 

 

 
 

Propozycje ćwiczeń dla młodszych dzieci można znaleźć na stronach: 

• www.mimowa.pl - gimnastyka buzi i języka oraz ćwiczenia logopedyczne w atrakcyjnej formie i 

szacie graficznej dla dzieci, które mają problem z głoskami [k, g, r, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, rz, cz, 

dż], gry, zabawy logopedyczne materiały do drukowania 

 

 

• www.yummy.pl - kolorowy serwis edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców, 

darmowe gry dla dzieci online, puzzle, kolorowanki, drukowanki 

• https://domologo.pl/ - dobre ćwiczenia i gry logopedyczne, utrwalające wymowę głosek [k], [g], [l], 

[r], głosek ciszących, syczących i szumiących oraz inne 

• http://www.supercoloring.com/pl/ -darmowe łamigłówki, kolorowanki, kropkowanki 

• www.buliba.pl - mądra rozrywka dla dzieci i nauka przy użyciu nowoczesnych metod, gry i 

edukacyjne zabawy dla dzieci 

• www.lulek.tv - baśniowy świat przygotowany specjalnie dla najmłodszych, filmiki, piosenki, zabawa i 

nauka , darmowe gry 

• www.eduzabawy.com - darmowe karty pracy, scenariusze, dekoracje i pomysły na prace plastyczne 

z dziećmi do drukowania 
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• www.domowyprzedszkolak.pl - darmowe zabawy do pobrania i druku dla dzieci – kolorowanki, 

zagadki, rymowanki,  piosenki, labirynty, laurki, szlaczki, ćwiczenia, 

a także video, darmowe gry online 

• https://www.puchatek.pl/ - strona o Kubusiu Puchatku i jego przyjaciołach. Opisy postaci, tapety, 

kolorowanki, wygaszacze ekranu, gry dla dzieci. 

 

 

 

Warto również zajrzeć na strony: 

 www.logopestka.pl - znajdują się tu karty pracy np. ”Ślady zwierząt wiejskich” oraz gra memo on line oraz wiele 

ciekawych pomysłów zabaw i gier 

• https://www.logopasja.pl/ - bezpłatne materiały logopedyczne, w tym 10 ćwiczeń warg i języka 

• www.cwiczenia-logopedyczne.pl - aplikacja logopedyczna – ćwiczenia artykulacyjne 

•  

Zadania edukacyjne dla dzieci starszych znajdują się na stronach: 

• www.printoteka.pl 

• www.matematykadladzieci.pl 

• www.dyktanda.net 

• www.matzoo.pl 

• www.pisupisu.pl 

• www.dyktanda.pl 

• www.szaloneliczby.pl 

• www.superkid.pl 
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Inne przydatne dla rodziców strony internetowe: 

• www.autyzmlublin.pl – strona Fundacji Alpha (niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem, 

upośledzeniem umysłowym, bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi; 

• www.synapsis.org.pl - Fundacja pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom 

• www.mutyzm.pl - CTM Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku 

• www.mutyzmwybiorczy.pl - Poradnia Terapii Mutyzmu „Mówię” 

• www.csim.pl - Centrum Słuchu i Mowy „MEDINCUS” - profilaktyka, diagnostyka, leczenie i rehabilitacja w 

chorobach uszu, nosa, gardła, krtani i zaburzeniach równowagi 

• www.niegrzecznedzieci.org.pl - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami 

• https://fdds.pl/ - fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), zajmuje się ochroną 

najmłodszych przed krzywdzeniem 
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