
Drodzy rodzice i kochane dzieci! 

W okresie, w którym nie możemy prowadzić terapii logopedycznej w przedszkolu bardzo proszę o 

utrwalanie przede wszystkim materiałów, które są w zeszytach do logopedii. Nie zmarnujmy tego co 

udało nam się już wypracować. Zachęcam także do skorzystania z materiałów, które będę 

umieszczała na stronie dla wszystkich dzieci. Mam nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś fajnego. 

Ćwiczenia mają za zadanie usprawnianie narządów artykulacyjnych, funkcji  oddechowych, percepcji 

słuchowej, rozwijanie myślenia oraz utrwalanie prawidłowej wymowy. Jeżeli któreś z zadań będzie 

dla Państwa dziecka za trudne i nie będziecie mieć pewności, czy robicie je dobrze i wymawiacie 

prawidłowo wróćcie do zadań z zeszytu. 

 

1. ĆWICZENIA NARZĄDÓW MOWY 

Bajki logopedyczne mają na celu usprawnianie narządów artykulacyjnych poprzez  formę 

zabawową. Przeczytaj swojemu dziecku codziennie  jedną z proponowanych bajeczek i poćwicz 

razem z nim. Pokazujemy ruchy języka, buzi a dziecko naśladuje nas. Udanej zabawy! 

 

JĘZYK MALARZ 

Nasz języczek zamienia się w malarza, który maluje cały swój dom. Dom malarza to nasza buzia. Na 

początku malarz maluje sufit (dzieci wybierają kolor): unosimy język do góry i przesuwamy kilkakrotnie 

wzdłuż podniebienia. Gdy sufit jest już pomalowany malarz zaczyna malowanie ścian (dzieci ponownie 

wybierają kolor): przesuwamy językiem z góry na dół wypychając najpierw jeden policzek (od 

wewnętrznej strony), a następnie w ten sam sposób drugi policzek. Nasz dom jest coraz ładniejszy, ale 

musimy jeszcze pomalować podłogę (dzieci konsekwentnie wybierają kolor), więc język – malarz 

maluje dolną część jamy ustnej, za dolnymi zębami. Na koniec język – malarz maluje cały dom (dzieci 

wybierają kolor): oblizujemy językiem górną i dolną wargę, przy szeroko otwartej buzi. Cały dom jest 

pięknie wymalowany, więc mamy powody do radości: buzia szeroko uśmiechnięta.  

 

CHORY KOTEK 

 Kotek był chory i bardzo źle się czuł. Często kichał (wołamy „a psik”), bolała go głowa (wołamy „ojojoj”). 

Przyjechał pan doktor (mówimy „brum brum”), zaglądnął do gardła (wołamy „aaa” i wysuwamy język 

na brodę), było chore. Następnie zbadał kotka, wyciągnął słuchawki (wysuwamy język z buzi, 

przesuwamy nim po podniebieniu, górnych zębach i górnej wardze). Zapisał lekarstwa na recepcie 

(„piszemy” w powietrzu językiem wysuniętym z buzi). Kotek leżał w łóżeczku, miał dreszcze 

(wypowiadamy „brrr…”). Gorączka raz wzrastała (język uniesiony na górną wargę), raz opadała (język 

na brodzie). Kotek zażywał lekarstwa: ssał tabletki (przednia część języka przy podniebieniu, 

naśladujemy ssanie), pił słodki syrop, więc się oblizywał (język wędruje dookoła warg przy otwartej 

buzi). Po kilku dniach kotek poczuł się lepiej, był wesoły i zadowolony (uśmiechamy się szeroko, nie 

pokazując zębów).  

 

 

 



WESOŁE MIASTECZKO 

W niedzielę rano Jasiu postanowił pojechać do wesołego miasteczka. Ziewnął, przeciągnął się 

(naśladujemy) i zaczął gimnastykować (buzia szeroko otwarta, a język dotyka kącików warg, nosa, 

brody). Potem ubrał się i zszedł wolno po schodach (czubek języka dotyka każdego zęba na górze, 

potem na dole). Do wesołego miasteczka pojechał samochodem (mówimy „brum brum”). W wesołym 

miasteczku na początku pojeździł na kucyku (kląskanie językiem). Następnie poszedł na karuzelę i 

wsiadł na osiołka (wołamy „io io”). Karuzela zaczęła się kręcić wolno, potem coraz szybciej (oblizywanie 

szeroko otwartych ust); wolno, a potem coraz szybciej. Potem Jasiu poszedł do wesołego pociągu, który 

gwizdał: uuu… Lokomotywa ruszyła powoli (mówimy powoli „szszsz” wolno) a potem coraz szybciej 

(mówimy „szszsz” szybko). Było już późno, więc Jasiu wrócił z powrotem do domu samochodem 

(mówimy „brum brum”). Wszedł do mieszkania, a tam mama powitała go buziakiem (cmokamy). Po 

dniu pełnym wrażeń położył się spać i mocno zasnął (chrapiemy). Dobranoc Jasiu! 

 

ŚNIADANIE PUCHATKA 

Kubuś Puchatek obudził się rano i ziewnął (ziewamy). Jego brzuszek był pusty więc wyruszył do lasu na 

poszukiwanie miodu. Szedł wyboistą ścieżką (dotykamy czubkiem języka każdego ząbka na górze i na 

dole), rozglądał się na prawo, na lewo (czubek języka do prawego, lewego kącika ust). Spojrzał w górę 

(językiem dotykamy górnej wargi) i zobaczył dziuplę, z której wypływał miód. Kubuś wspiął się więc na 

drzewo (język unosi się na górną wargę), sięgnął łapką do dziupli i wyjął ja oblepioną miodem. Oblizał 

ją dokładnie (wysuwamy język z buzi i poruszamy nim do góry i na dół, naśladując oblizywanie ręki). 

Gdy Kubuś Puchatek poczuł, że jego brzuszek jest już pełen zszedł z drzewa (język dotyka brody) i ruszył 

w drogę powrotną. Szedł tą samą wyboista dróżką (dotykamy czubkiem języka do każdego ząbka na 

górze i na dole). Doszedł do swego domku bardzo zmęczony (wysuwamy język na brodę i dyszymy). 

Położył się do łóżeczka i szybko zasnął (chrapiemy). Kolorowych snów Kubusiu!  

 

SOWA SPRZĄTA SWOJE MIESZKANIE 

Sowa rozejrzała się po swojej dziupli (przesuwamy językiem po podniebieniu górnym, wewnętrznych 

ścianach policzków, podniebieniu dolnym). Zauważyła duży bałagan. Postanowiła zrobić porządek. 

Zaczęła od odkurzania sufitu dziupli (przesuwamy czubkiem języka od przodu do tyłu jamy ustnej, po 

podniebieniu górnym), zdjęła firanki (liczymy czubkiem języka górne zęby) i włożyła je do pralki 

(wykonujemy wargami motorek). Po chwili pralka zaczęła płukanie firan („przepychanie” powietrza 

wewnątrz jamy ustnej). Sowa odkurzyła też ściany (przesuwamy czubkiem języka po wewnętrznych 

ścianach policzków) oraz podłogę (przesuwamy czubkiem języka po podniebieniu dolnym). Sowa była 

bardzo zadowolona z wykonanej pracy i szeroko się uśmiechnęła (rozciągamy szeroko usta w 

uśmiechu). Dumnie wyjrzała z dziupli i rozejrzała się wokoło (poruszamy językiem ruchem okrężnym 

na zewnątrz jamy ustnej). Spojrzała w górę (sięgamy czubkiem języka w stronę nosa), spojrzała w dół 

(sięgamy czubkiem języka w kierunku brody). Rozejrzała się też w prawo (przesuwamy czubek języka 

do prawego kącika ust) i w lewo (przesuwamy czubek języka do lewego kącika ust). Wszędzie był 

porządek i słychać było śpiewające ptaki (gwiżdżąc naśladujemy głosy ptaków).  

 

 

 



WYCIECZKA DO ZOO 

W niedzielę Kasia wybrała się do ZOO. Pojechała samochodem brum brum. Kupiła bilet wstępu, który 

pani skasowała (wysuwamy język do przodu i zamykamy buzię, górne zęby „kasują” bilet). Spacerowała 

od klatki do klatki, przyglądając się zwierzętom (język wędruje od jednego kącika warg do drugiego). 

W pierwszej klatce widziała małpy, które skakały po gałęziach (dotykamy czubkiem języka na przemian 

dolnych i górnych zębów) i zajadały banany (robimy „małpkę”: trzymamy się za uszy, wargi ściągamy 

do przodu, język wsuwamy pod górna wargę i ruszamy dolna szczęką). W drugiej klatce mieszkał wilk, 

był bardzo zły i warczał (rozciągamy wargi w uśmiechu, pokazujemy zęby i mówimy „wrr..”). Następnie 

Kasia zobaczyła słonia, który chwalił się swoją zwinna trąbą (wysuwamy język z buzi jak najdalej). 

Potem Kasia oglądała żyrafę i jej bardzo długą szyję (próbujemy sięgnąć językiem do nosa). Niedaleko 

było akwarium żółwia, któremu nigdzie się nie spieszyło. Bardzo wolno spacerował (wolno wysuwamy 

i chowamy język, nie opierając go o zęby). Obok było akwarium pełne pięknych ryb (układamy usta w 

„rybi pyszczek”). Kasia była już bardzo zmęczona, wróciła, więc do domu samochodem: brum brum. W 

domu czekała na nią niespodzianka – pyszne lody, które zjadła (język naśladuje lizanie lodów). Lody 

były tak smakowite, że Kasia oblizała się (oblizujemy wargi ruchem okrężnym). 

 

2. ĆWICZENIA SŁUCHOWE 

W ramach ćwiczeń słuchowych proponuję proste ćwiczenie, które dzieci uwielbiają – GDZIE 

SCHOWAŁAM POZYTYWKE. Potrzebujemy czegoś, co gra (pozytywka, grająca zabawka, ewentualnie 

komórka z włączoną muzyką). Dziecko zamyka oczy, a my chowamy grającą rzecz w różne  miejsca 

pokoju. Dziecko wysłuchując kierunek dochodzącego dźwięku szuka grająca  rzecz. Możemy również 

odwrócić  role – dziecko chowa, my szukamy. Bawcie się dobrze i ćwiczcie uwagę słuchową.  

 

3. ĆWICZENIA ODDECHOWE 

Dziecko ma za zadanie przenieść drobne elementy za pomocą słomki. Wykonując  proponowane 

ćwiczenia zwróć uwagę, by dziecko trzymało słomkę na środku ust, zęby nie biorą udziału. Im krótsza 

i grubsza słomka tym łatwiej wykonać zadanie. Każde ćwiczenie można również wykorzystać do 

wydłużania fazy wydechowej. Nabieramy powietrze noskiem i zdmuchujemy buzią drobne elementy 

z planszy, jak najdłużej. Wybierzcie dowolne ćwiczenia, w zależności od tego jaką głoskę ćwiczycie 

 

 

 

 

   

 

 

 



Biedronka 

Zadaniem dziecka jest sprawiedliwe rozłożenie kropek na skrzydełkach biedronki. Stosuję je na 
rozgrzewkę przy ćwiczeniu pionizacji języka. Po ułożeniu kropek proszę dziecko by zdjęło je ze 
skrzydełek i tyle razy uniosło język do góry na wałek dziąsłowy, ile jest kropek. To zadanie można 
również wykorzystać w terapii głoski r– słowa: biedronka, kropki. Przy zdejmowaniu kropek 
prosimy dziecko, by powtarzało sylaby [kra, kro, kre, kru, kry] lub mówiło [pierwsza kropka, druga 
kropka, trzecia kropka…]. 
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Księżycowa noc 

To zadanie stosuję w czasie zajęć mających na celu utrwalanie głoski c. Po przeniesieniu 
gwiazdek na kartkę za pomocą słomki, proszę o zdjęcie ich i wymawiania sylab [ac, oc, ec, uc, 
yc, ic, ęc, ąc]. 
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Motyl 

W tym zadaniu przenosimy mniejsze i większe kropki na skrzydła motyla. Im większy obiekt do 
przeniesienia, tym więcej siły wymaga uniesienie go przy pomocy słomki. Motylka proponuję przy 
terapii głoski l,  słowa: motyl, plamki. Przy zdejmowaniu kropek powtarzamy sylaby z ćwiczoną 

głoską lub mówimy [zielona plamka, żółta plamka….]. 
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