
Wirtualny niezbędnik logopedy 
 
 
www.logopediapraktyczna.pl  strona z pomocami logopedycznymi, pdf z materiałami do 
drukowania, inspiracje , ciekawe artykuły, recenzje książek. 
www.printoteka.pl  - mnóstwo bardzo oryginalnych i atrakcyjnych materiałów 
logopedycznych gotowych do wydrukowania dla różnych głosek, do ćwiczeń rozwijających 
język. 
www.logotorpeda.com - dużo pomysłowych pomocy do ćwiczeń logopedycznych z 
obrazkami, gotowych do wydrukowania. 
www.logopedarybka.pl - sporo ręcznie rysowanych materiałów do terapii logopedycznej do 
pobrania (w większości za darmo) 
www.brzeczychrzaszcz.pl – filmiki z nauczania czytania sylabami w sposób twórczy, dużo 
ciekawych, abstrakcyjnych wierszyków do utrwalania głosek. Ciekawe, proste, ale oryginalne 
pomysły zabaw. 
www.kreatywnewrota.pl - autorka tego bloga jest grafikiem komputerowym i sama 
przygotowuje piękne pomoce dla swojego dziecka, dzieląc się nimi również ze swoimi 
czytelnikami 
www.raaanyjulek.blogspot.com.pl – dużo pomysłów do pracy nie tylko nad mową, ale także 
nad postrzeganiem, pamięcią, twórczością artystyczną  
www.logozabawy.pl  -sporo materiałów do pobrania i pomysłów na ćwiczenia – głównie do 
utrwalania głosek 
www.blog.centrumgloska.pl - oprócz zabaw można znaleźć także ciekawe artykuły o rozwoju 
dzieci, opóźnionym rozwoju mowy i in. BLOG ADRESOWANY SZCZEGÓLNIE DO RODZICÓW! 
www.agata.skaruz.com - wiele ciekawych inspiracji do samodzielnego przygotowania 
pomocy logopedycznych 
www.audio-slowo.blogspot.com - blog logopedyczny z ciekawymi propozycjami ćwiczeń oraz 
materiałami do wydrukowania 
www.mutyzm.org.pl  - strona pasjonatów terapii tego zaburzenia, aktualna wiedza, dużo 
materiałów do drukowania 
www.aac.info.pl –strona-przewodnik po systemach komunikacji alternatywnej 
www.bilingualhouse.com  - blog poświęcony dwujęzyczności, odpowiedzi na pytania 
rodziców, artykuły oraz zabawne historie dwujęzyczne (autorka bloga jest matką dziecka 
dwujęzycznego) przegląd literatury i pomocy polecanej dla dzieci dwujęzycznych. 
www.mamygadane.wordpress.com - strona prowadzona przez studentki i absolwentki 
logopedii UMCS, kierowana głównie do sympatyków logopedii. 
www.swiatmowy.blogspot.com  - blog z artykułami na tematy logopedyczne 
www.ktotomowi.pl  - dla dzieci z niedosłuchem 
www.logofigle.pl  – proste gry, logopedyczne memory on-line dla starszych dzieci, możliwość 
tworzenia własnych gier 
www.w-krainie-logopedii.blogspot.com  - np. ćwiczenia buzi i język w formie planszowej gry 
w piłkę nożną, artykuły o rozwoju mowy dziecka. 
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