
 

Drodzy rodzice oraz terapeuci, 

 

Szukając inspiracji do pracy, często „myszkujemy” w Internecie chcąc znaleźć pomysły na 

karty pracy/gry itp. Oto kilka propozycji na przeróżnych stronach gdzie można w większości 

za darmo wydrukować pomoce, ale również zagrać w jakąś grę.  

Zamieszczamy linki do stron z bezpłatnymi webinarami/wykładami, w ramach których można 

poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania dziecka  oraz skutecznej z nim pracy w domu 

oraz przedszkolu/szkole:  

 

MATERIAŁY: 

1. http://www.yummy.pl/- tu gry i zabawy, drukowanki, bajki, vide alfabet, 

2. https://www.komlogo.pl/index.php/fonem- internetowy portal fonetyki, 

3. https://www.logotorpeda.com/- ćwiczenia logopedyczne, strefa dla rodzica, 

4. https://eduzabawy.com/-   masa darmowych kart pracy, scenariuszy zajęć, 

kolorowanek itp., 

5. https://pedagogika-specjalna.edu.pl/- materiały zarówno dla nauczycieli jak i 

rodziców, np. scenariusze zajęć, programy profilaktyczne, ćwiczenia logopedyczne, 

pomoce edukacyjne, 

6. https://www.liveworksheets.com/cz271837ji- gry logopedyczne, pomoce edukacyjne, 

możliwość wysłania odpowiedzi przez ucznia nauczycielowi, 

7. http://www.superbelfrzy.edu.pl/- blog poświęcony publicystyce oświatowej, znajdują 

się tam też gry- polecana zakładka edu-granie. 

WEBINARY/WYKŁADY:  

8. https://agnieszkakapron.pl/produkt/wszystko-rozumie-ale-nic-nie-mowi-

webinar/  „Wszystko rozumie, ale nic nie mówi” webinar z logopedą,  

9. https://www.youtube.com/watch?v=qGdf-ML0waI- Logopedyczne ABC dla 

nauczyciela , 

10. https://www.youtube.com/watch?v=GZvu3L_hy9k   Metody Terapii logopedycznej-

od teorii do praktyki , 

11. https://www.youtube.com/watch?v=FLqIhAeqRQg Polecamy bardzo ciekawy                       

i wartościowy webinar prezentowany przez terapeutę integracji sensorycznej 

poświęcony zaburzeniom z tego obszaru. Wielu rodziców zastanawia się czy reakcje 

ich dzieci na otaczające bodźce są prawidłowe i adekwatne. Specjalista odpowiada na 

te i inne pytania oraz podaje wskazówki zarówno do pracy w domu z dzieckiem, jak                 

i ćwiczeń specjalistycznych, 

12. https://www.youtube.com/watch?v=OidgFcoee6A Jak ćwiczenia logopedyczne                  

w podręcznika " Wielka Przygoda" wspierają naukę mówienie, czytania i pisania?", 

13. https://www.youtube.com/watch?v=EWPKA1fqaZo: Polecamy  również mądry, 

wyważony film, jak na trudności dziecka w pójściu do przedszkola patrzeć                           

z perspektywy psychologicznej i w spokojny sposób pomóc mu przejść ten trudny, ale 
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ważny moment w jego rozwoju społeczno-emocjonalnym (autor: psychoterapeuta 

Agnieszka Tomasik). 
 

Serdecznie pozdrawiamy,  

Pracownicy PPP w Wołowie 


