
Witam serdecznie, 

Przesyłam kolejne materiały do ćwiczeń logopedycznych.  

 

1. ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NARZĄDY MOWY 

Odpowiedni poziom sprawności narządów artykulacyjnych, głównie języka, warg 

i podniebienia, warunkuje prawidłową wymowę głosek. Dostosujcie te ćwiczenia 

oraz czas i liczbę powtórzeń do indywidualnych możliwości waszych dzieci.  

Ćwiczenia warg: 
 Cmokanie i parskanie (wprawianie warg w drganie) 
 Wymawianie na przemian "a" - "o" lub "e" - "o" przy maksymalnym 

oddaleniu od siebie górnej i dolnej wargi 
 Oddalanie od siebie kącików ust, jak przy "i" 
 Zbliżanie do siebie kącików ust (ściąganie warg) jak przy "u" 
 Wargi wysunąć do przodu, ściągnąć je (jak przy gwizdaniu) i przesuwać w 

kąciki ust: w prawo, w lewo, a następnie wykonywać nimi ruchy okrężne 
 Masowanie warg zębami (górnymi dolnej wargi i odwrotnie) 
 Nadymać policzki przy zwartych wargach 
 Nadymać policzki i zatrzymać powietrze w jamie ustnej na około 4 -5 sekund, 

następnie oddychać przez nos bez zmiany położenia warg i policzków 
 Nadymać policzki na zmianę lewy i prawy, przesuwać powietrze z jednej 

strony jamy ustnej do drugiej przy zwartych wargach 
 Wciągać policzki do jamy ustnej (policzki ściśle przylegają do łuków 

zębowych, wargi tworzą zajęczy pyszczek) 
 Przy zwartych szczękach i wargach odciągać na przemian kąciki ust na boki 
 Przy zaciśniętych zębach zwierać i rozwierać wargi (zwarcie ma być silne, 

rozwarcie możliwie największe) 

Ćwiczenia języka: 
 Dotykanie czubkiem języka na zmianę do górnych zębów, a następnie do 

górnej wargi przy maksymalnym opuszczeniu szczęki dolnej 
 Oblizywanie dolnej i górnej wargi (zlizywanie masy czekoladowej, budyniu) 
 Język w kształcie grota wykonuje poziome ruchy wahadłowe od jednego do 

drugiego kącika ust 
 Ruchy koliste języka w prawo i w lewo wewnątrz jamy ustnej 
 Oblizywanie lub "odliczanie" zębów i zewnętrznej powierzchni dziąseł pod 

wargami 
 Żuć język, udawać ssanie cukierka 

 



Ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie: 
 Płukanie gardła ciepłą wodą (to ćwiczenie pomaga uzyskać dźwięki "k" i "g") 
 Wywołanie ziewania przy nisko opuszczonej szczęce dolnej 
 Chrapanie na wdechu i wydechu 
 Głębokie oddychanie przez usta przy zatkanym nosie 

Ćwiczenia oddechowe: 
 pozycja wyjściowa (siad na krześle, ręce oparte na kolanach) 
 ruch (wdech z uniesieniem rąk przodem w górę) 
 pozycja końcowa (wydech z równoczesnym skłonem tułowia w przód) 
 dmuchanie na płomień świecy, na wiatraczek; 
 chuchanie na dłonie, na szybę 
 nadmuchiwanie balonów i gumowych zabawek 
 śpiewanie 
 puszczanie baniek mydlanych 
 dmuchanie na papier, małe autka, chustę 
 odliczenie na jednym wydechu,  wymawianie na wydechu samogłosek - 

początkowo pojedynczo, potem po 2-3 (dziecko wymawia jak najdłużej 
samogłoskę, 

 

2. ĆWICZENIA SŁUCHOWE 

 

 Dorosły czyta  krótką historyjkę, która zawiera wyrazy o podobnym 

brzmieniu wąs – wąż. W momencie gdy dziecko  usłyszy wyraz wąż – 

pokazuje ręką pełzającego węża, a gdy usłyszą wyraz  wąs – naśladuje 

gest podkręcania wąsów.  Można też zamiennie wypowiadać słowa wąż – 

wąs – a dziecko pokazuje odpowiedni gest 

 

Był sobie pewien wąż, który bardzo chciał mieć wąsy. Pewnego dnia 

postanowił, że doklei sobie najpierw jeden wąs, potem drugi wąż, słowem 

wąsy dwa. Wąsy węża były bardzo długie – utrudniały mu pełzanie. I choć 

wąż zyskał wąs, nie mógł pełzać wcale. O pełzaniu marzył wciąż, aż do 

dnia gdy podwinął wąs – pomysłowy wąż.  

 

 Ćwiczenia syntezy sylabowej.  Dorosły wymawia wyrazy dzieląc je 

najpierw  na sylaby, a potem na głoski. Zadaniem dziecka jest 

wysłuchanie o jaki wyraz chodzi.  

 



 Sroczka zgromadziła różne skarby. Zgadnijcie jakie: na-szyj-nik, 

sznu-rek, dłu-go-pis, o-łó-wek, ze-ga-rek, kol-czy-ki, pa-sek, ni-ci … 

 

 Malarz namalował różne rzeczy i obrazki. Zgadnijcie jakie: d-o-m, l-

a-s,   k-o-t, s-o-k, b-a-l-o-n, m-o-t-y-l, s-o-w-a, l-a-l-k-a, p-a-j-a-c, s-

a-m-o-ch-ó-d, t-e-l-e-f-o-n …. 

 

3. ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE 

 

Ćwiczenie to będzie połączone z ćwiczeniem pamięci słuchowej.  Zadanie 

polega na powtórzeniu jak największej liczby zapamiętanych słów.  

Dorosły mówi najpierw jedno słowo, dziecko powtarza, potem dwa i tak 

dalej. Sprawdźcie ile jesteście w stanie zapamiętać wyrazów. Wybierzcie 

proszę te zestawy, które obecnie ćwiczymy, albo stwórzcie własne lub 

więcej.  

 

 LALKA 

LALKA LAS 

LALKA LAS LODY 

LALKA LAS LODY LATAWIEC 

LALKA LAS LODY LATAWIEC LOKOMOTYWA 

LALKA LAS LODY LATAWIEC LOKOMOTYWA LEW 

Podaję inne zestawy. Pamiętajcie, że zaczynamy od jednego wyrazu i stopniowo 

dodajemy kolejny 

 A O U E I Y 

 MA PA BA LA FA WA 

 ĆMA CIAŁO CIELĘ CIOCIA CIEŃ CIEKAWY CIUCHCIA 

 CEBULA CELINA CENA CEGŁA CYMBAŁKI CENNY CYGANKA 

 SANKI STUDNIA STATAEK SAMOLOT SPODNIE SUKIENKA SEN 

 SZELKI SZYJA SZYDEŁKO SZMATKI SZUFLADA SZYBA SZATNIA SZOPA 

 CZAJNIK CZEKOLADA CZYTANKA CZOŁG CZEKAĆ CZTERY CZUWAĆ 

 RZEKA RZODKIEWKA ŻABA ZÓŁTKO ŻOŁNIERZ ŻUŻEL ŻAGIEL 

 DROGA DRABINA DRUT DRESY DROGA DRABINA DRUT DREST 

 TRUSKAWKA TRON TRASA TREMA TROSKA TRAWA TRAGEDIA 

 



4. TWORZENIE KATEGORII 

Tworząc kategorie wyrazowe lub obrazkowe rozwijamy myślenie, 

poszerzamy zasób słownictwa dziecka. Ćwiczenie to możemy zrobić w 

formie obrazkowej bądź słownej. Prosimy by dziecko wymieniło pięć rzeczy 

według danej kategorii ( młodsze dzieci 3 rzeczy) 

 pojazdy, kolory, instrumenty, meble, meble, dni tygodnia, miesiące, 

owoce, warzywa, napoje, części ciała, zwierzęta domowe, dzikie, leśne, 

ptaki, owady… 

 to co jest: małe, duże, gorące, zimne, czerwone, zielone, głośne, szybkie, 

wolne, ciężkie, twarde, miękkie, do jedzenia, do picia…. 

 

Zadania w załączniku 

 

5. CO NIE PASUJE? 

Ćwiczenie polega na wyszukaniu w każdym rzędzie intruza, który nie pasuje 

do pozostałych obrazków. Swój wybór należy uzasadnić, Dlaczego nie 

pasuje? 

 Świeca – piórko – latarka – żarówka 

Piórko – bo nie świeci 

 Igła -  nitka – nożyczki – parasol 

Parasol – bo nie służy do szycia 

 Suszarka – bębenek – tamburyno – flet 

Suszarka – bo nie jest instrumentem 

 Czajnik – kubek – tarka – herbata 

Tarka – bo nie jest potrzebna do zrobienia herbaty 

 But- rękawiczka – kapcie – skarpetki 

Rękawiczka – bo nie zakładamy na nagi 

Zadania w załączniku 

 

 

 

 



6. HISTORYJKI OBRAZKOWE 

Ćwiczenie to uczy spostrzegawczości, logicznego myślenia i dostrzegania 

zależności przyczynowo – skutkowych. Każde z tych ćwiczeń służy 

rozwijaniu umiejętności językowych.  

 Wersja dla młodszych dzieci – pokazuje właściwa kolejność 

zdarzeń. Zadaniem dziecka jest opowiedzieć co się wydarzyło i 

wymyślić tytuł historyjki. Może też opowiedzieć co działo się 

wcześniej i co stało się potem. Dodatkowo możemy pociąć 

historyjkę i wymieszać ją, a następnie prosić dziecko by ułożyło 

według właściwej kolejności 

 Wersja dla starszych dzieci – przedstawia zdarzenia nie po kolei. 

Zadaniem dziecka jest ustalić właściwą kolejność, nadać tytuł, 

opowiedzieć co było wcześniej, a co potem 

 

 

 

 

 

 

  


