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Zajęcia nr 3 
 

Utrwalanie wymowy głosek “s” i “z” - Wielkanocny Zajączek 🐰 
 

(Polecenia czytają rodzice/opiekunowie) 
 

Tradycja zajączka wielkanocnego przyszła do nas z Niemiec. Polega ona na 
tym, że po śniadaniu wielkanocnym domownicy udają się na poszukiwanie ukrytych 
prezentów.  

 
1. Przygotuj: blok rysunkowy, kredki, nożyczki, klej, pudełko po chusteczkach 

higienicznych, kilka płatków kukurydzianych (mogą być inne chrupki 
śniadaniowe) i zeszyt do zajęć logopedycznych.  

 
2. Wykonaj zabawkę “Karmienie Zajączka” według wzoru:  

 

      Grafikę do zabawki “Zajączek” wykonała Joanna Kępa 



3. Przygotuj 10 płatków śniadaniowych. Kładź po jednym na zajączku i dmuchaj 
tak, aby płatek wpadł do otworu - buzi zajączka.  

 
4. Wykonaj gimnastykę buzi i języka z zajączkiem. Każde ćwiczenie powtórz 10 

razy: 
“ Zajączek uśmiecha się szeroko”: 

- złącz ząbki i rozciągaj wargi. 
 
“Zajączek liczy zęby”: 

- dotykaj po kolei czubkiem języka dolnych zębów. 
 
“Zajączek stroi minki” - wesołą i smutną; 

- opuszczaj kąciki warg w dół, a potem unoś je w górę.  
 

5. Powtarzaj sylaby.  
- sa, za, sa; 
- so, zo, so; 
- su, zu, su; 
- se, ze, se; 
- sy, zy, sy. 

 
6. Wysłuchaj wierszyka: 

 
“Wielkanocny zajączek 🐇 ”  

 
W Wielkanoc po śniadaniu,  

od stołu wstaję uśmiechnięty.  
 

- Zajączku! Zajączku! 
Gdzie są moje prezenty?  

 
- Może je pod krzesłem schował? 
Nie, chyba do walizki spakował!  

Za zasłonką też nie ma nic! 
A sprytny zajączek: kic, kic, kic… 

 
Pisanki słodkie wysypał z koszyka. 

Gdzie on się podział? 
O! 

Już w polu znika. 
 

Grażyna Kępa 
 

7. Powtórz wyraźnie wyrazy z wiersza, w których słyszysz głoski “s” i “z”. 
 

8. Narysuj w zeszycie do zajęć logopedycznych prezent jaki chciałbyś dostać od 
zajączka wielkanocnego, a obok uśmiechniętą minkę 😊 . 

 
Dziękuję - logopeda 

Grażyna Kępa 


