
Witam serdecznie w kolejnym tygodniu i zapraszam do dalszej współpracy logopedycznej. Dzisiaj 
kilka propozycji ćwiczeń artykulacyjnych, słuchowych , oddechowych i nie tylko. Mam nadzieję, że 

każdy znajdzie coś dla siebie. Życzę wszystkim dużo zdrowia i dobrego czasu, mimo ograniczeń jakie 
mamy. Wykorzystajcie ten czas dobrze. Pozdrawiam wszystkich gorąco! 

 

1. ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE 

 Zestaw ćwiczeń artykulacyjnych w wiosennej oprawie. Ćwiczenia te mają głównie na celu 
wypracowanie pionizacji języka, niezbędnego do prawidłowej wymowy głosek z szeregu 
szumiącego [sz], [ż/rz], [cz], [dż] oraz głoski [r], a to przyda się każdemu, prędzej, czy później. 

 bocian – Unieś czubek języka na wałek dziąsłowy, policz do 5 i opuść. 
 jaskółka – Unieś boki języka do górnych zębów. 
 żaba – Skacz czubkiem języka z ząbka na ząbek – u góry. 
 deszcz – Narysuj na podniebieniu czubkiem języka kropeczki. 
 zajączek – Zrób czubkiem języka 10 dużych skoków: z dolnych zębów na górne. 
 słońce – Narysuj czubkiem języka na podniebieniu kółko i promyki. 
 tulipany – Pokaż jak wąchasz tulipany: wdech nosem, wydech ustami. 
 motyl – Zaśpiewaj: la, lo, le, lu, ly na ulubioną melodię. 
 kurczaki – Prześlij całuski: raz głośne, raz ciche – swojej rodzinie. 
 gąsienica – Czubek języka na wałek dziąsłowy – otwieraj i zamykaj zęby nie odklejając języka. 
 ślimak – Przeciskaj język pomiędzy zbliżonymi do siebie zębami. 
 pająk – Kląskaj językiem. 
 
 

Możesz również wydrukować kartkę z obrazkami i porozcinać wzdłuż linii. Zadaniem dziecka jest 
wybrać karteczkę i wykonać zaproponowane na niej ćwiczenie. Dodatkowo można poprosić 
o interpretację obrazka – dlaczego kojarzy się z wiosną lub z danym ćwiczeniem. Np. bocian – 
przylatuje do Polski wiosną. Długo stoi na jednej nodze a to jest podobne do trzymania języka w 
górze:) 
 
 
 



 
 
 

2. ĆWICZENIA SŁUCHOWE 
 
  Przykłady dla młodszych dzieci 

 „ co słyszę” – dzieci mają zamknięte oczy i nasłuchują, rozpoznają głosy dochodzące z ulicy 

 Rozpoznawanie równych przedmiotów w zamkniętym pudełku po wydawanym odgłosie – np. 
groch, kamyki, kasza, cukier itp. 

 Zabawa „gazetowe odgłosy” – potrzebujemy do tego jedynie kilka stron gazet. Na wstępie 
prezentujemy dziecku różne odgłosy kartek gazety: pocieranie kartek, rozrywanie ich, 
potrząsanie kartką, uderzenie ręką o kartkę, gniecenie i rozprostowywanie. Następnie 
dziecko zamyka oczy i rozpoznaje dźwięki. Potem zamiana ról. 
 
 Przykłady dla starszych dzieci 

 wyróżnianie wyrazów w zdaniu – rysujemy tyle kółek, bądź klaszczemy tyle razy ile dziecko 
usłyszy słów w wypowiadanym zdaniu, 

 dzielenie wyrazów na sylaby poprzez wyklaskiwanie – wybierajcie wyrazy, które obecnie 
ćwiczymy 

 wyszukiwanie imion dwu i –trzysylabowych 

 „co słyszysz na początku wyrazu” – najpierw zaczynamy od wyrazów zaczynających się od 
samogłosek (A, O, U, I, E). Dziecko wysłuchuje i nazywa głoskę, którą słyszy na początku. 
Potem możemy przejść do spółgłosek. 



 wyszukiwanie słów z podaną przez rodzica sylabą (np. MA – mama, masło, maluje, maska, 
marchewka, małpa, Marysia, …) 
 

3. ĆWICZENIA ODDECHOWE  
 

 Wykorzystajcie gazety, które były użyte do ćwiczeń słuchowych (patrz wyżej).  Robimy 
kulki z gazet, mniejsze i większe, które posłużą nam jako piłki. Ułóżcie z klocków lub  
pudełek bramkę i zróbcie zawody, kto trafi  więcej piłek do bramki. Pamiętajcie, 
nabieramy powietrze noskiem, a dmuchamy buzia. Można też zrobić zawody, kto dalej 
dmuchnie kulkę z gazety trzymaną na ręce. A może wymyślicie swoje zabawy z gazetą? 

 Jeżeli znajdziecie trochę więcej czasu możecie sami zrobić słonia logopedycznego, 
którego wykorzystacie właśnie do ćwiczeń oddechowych. Potrzebujecie to tego tylko 
kartkę papieru, słomkę i klej. To nie jest trudne, a daje dziecku dużo radości.  Poniżej 
filmik jak go zrobić. Znajdziecie też tam inne propozycje.  

 

https://ww.youtube.com/watch?v=HPOL8CtdFWA 

 

4. ĆWICZENIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ MOWY 

 

 Zabawy paluszkowe – te ćwiczenia proponuję dla najmłodszych dzieci, jak również dla 

dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Zabawy te relaksują, zacieśniają więzi, uczą 

słuchania, rozwijają pamięć, zasób słownictwa, kształtują sprawność manualną, a przede 

wszystkim stymulują rozwój mowy. Oto kilka propozycji: 

 

MAM DWIE RĄCZKI MAŁE 
Mam dwie rączki małe, (pokazujemy obie ręce) 
do zabawy doskonałe. (klaszczemy) 
Pięć paluszków lewej, (pokazujemy lewą rękę) 
pięć paluszków prawej (pokazujemy prawą rękę) 
wita się i razem bawi. (stykamy palce obu rąk ) 
Wszystko umiem zrobić tymi paluszkami malutkimi! 
(szybko poruszamy kolejno wszystkimi palcami) 
Mogę zamknąć je w piąsteczki (zaciskamy piąstki) 
lub rozłożyć jak chusteczki, (rozprostowujemy dłonie) 
mogę w słonko je zamienić, (składamy dłonie w nadgarstkach, szeroko rozsuwamy palce) 
albo schować do kieszeni. (wkładamy ręce do kieszeni) 
Mogę podnieść je wysoko (unosimy ręce do góry) 
lub rozłożyć tak szeroko. (rozkładamy szeroko ramiona) 
Mogą w koszyk się zaplatać, (splatamy dłonie w koszyczek) 
albo jak motylek latać. (machamy rękami) 
Mogą chodzić po drabinie (splatamy palce jak w „Idzie kominiarz…”) 
i figlować gdzieś w kominie. ( jak w „Idzie kominiarz…”) 
Mogą klaskać, figę zrobić, (klaszczemy, robimy figę) 
albo w rządku się ustawić. (składamy dłonie jedna obok drugiej) 

  

 

https://ww.youtube.com/watch?v=HPOL8CtdFWA


 
GDY SIĘ ROCZKI SPOTYKAJĄ 
Gdy się rączki spotykają, to od razu się witają. (podajemy sobie dłonie) 
Gdy się kciuki spotykają, to od razu się witają. (stykamy się kciukami) 
Gdy się palce spotykają, to od razu się witają. (stykają się palce) 

               
               GRZYBY 

W lesie grzyby sobie rosły. (dłoń zamknięta w pięść) 
Nagle wszystkie się podniosły. (otwieramy wszystkie palce) 
Ujrzały zająca. (wszystkie się schowały) 
Tylko nie ten mały. (zamykamy palce oprócz najmniejszego) 
Przyszedł zając, ugryzł go, (łapiemy małego paluszka – grzybka) 
Wszystkie grzyby mówią: „Sio!” (machamy odganiając zajączka) 
 
 
LETNIA BURZA 
W piękny letni dzień gdy wiele dzieci było na spacerze, nagle słońce schowało się za 
chmurami i nadciągnęła burza. (Dzieci siedzą przy stole, palcami obu rąk „wędrują” po nim.) 
Wszyscy próbują się schować. (O krawędź stołu opieramy same końce palców.) 
Zaczyna już kropić deszcz. (Jednym palcem stukamy lekko w blat stołu.) 
A potem spadają pierwsze duże krople deszczu. (Pukamy na przemian dwoma palcami w 
blat.) 
Deszcz pada i pada i pada. (Bębnimy wszystkimi palcami po stole.) 
Deszcz pada coraz bardziej rzęsiście. W końcu leje jak z cebra. (Dzieci wykonują gest 
zacierania rąk.) 
Nagle zaczyna padać grad, mimo że jest środek lata. (Pukamy kostkami palców o blat stołu.) 
Na niebie pojawiają się błyskawice. (Szybko – jak błyskawica- wyrzucajmy ręce do góry.) 
Słychać donośne grzmoty. (Dzieci biją pięściami w stół.) 
Stopniowo burza cichnie. (Uderzamy powierzchnią dłoni o krawędź stołu.) 
Nadarza się okazją, aby prędko pobiec do domu.( Dzieci przebiegają palcami szybko po blacie 
stołu i chowają ręce pod jego krawędzią.) 
Chmury przerzedzają się na niebie, zza nich wygląda słońce. Wszyscy się cieszą! (Dzieci rysują 
w powietrzu słońce a potem radośnie klaszczą.) 

 

 Ćwiczenia uważnego słuchania – rodzic czyta dziecku krótkie opowiadanie o czerwonym 

autobusie a następnie zadaje pytania. Zadaniem dziecka jest przypomnienie sobie treści 

opowiadania. 

 Wzbogacanie zasobu słownictwa – ilustracje z misiami. Dziecko dokonuje uogólnienia, a 

następnie dopowiada jeszcze dwa słowa z danej kategorii 

 

 

            

 

 



 

 

 



 


