
Witam serdecznie 

W tym tygodniu przesyłam kolejne ćwiczenia logopedyczne do wykorzystania w domu. Mam 

nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ćwiczenia te nie są trudne i na pewno poradzicie 

sobie z nimi znakomicie. Życzę wam zdrowia i dobrego czasu mimo ograniczeń jakie teraz 

mamy. Wykorzystajcie dobrze ten czas i do szybkiego zobaczenia w przedszkolu. 

Logopeda – Agnieszka Andryszkowska 

 

1. ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NARZĄDY ARTYKULACYJNE 

Na początek rozćwiczmy naszą buzię i język. Od dobrej sprawności tych narządów zależy jak 

będziemy mówić. Niech to będzie nasza poranna gimnastyka 

Zabawy i ćwiczenia warg 

 Minki – naśladowanie minki: wesołej - płaskie wargi, rozciągnięte od ucha do ucha, 
smutnej - podkówka z warg, obrażonej - wargi nadęte, zdenerwowanej - wargi wąskie 

 Całuski - przesyłanie całusków, wargi wysunięte do przodu, cmokanie. 
 Rybka - wysuwanie warg do przodu i rozszerzanie na końcu jak u ryb. 
 Zły pies – naśladowanie złego psa, unoszenie górnej wargi, wyszczerzanie zębów, 

warczenie psa. 
 Gorąca zupa – dmuchanie na złożone w kształcie talerza ręce. 
 Echo - dobitne wymawianie samogłosek a, o, e, u, y, i 
 Kotki – dziecko robi pyszczek (wargi do przodu) i przesuwa nim w prawą i w lewą 

stronę. Kotek ma wąsy i nimi porusza (między wargami dziecko trzyma słomkę). Kot 
ziewa, oblizuje się itp. 

 Masaż warg - nagryzanie zębami wargi dolnej, potem górnej. 
 Baloniki - nabranie powietrza i zatrzymanie go w wydętych policzkach, przesuwanie 

powietrza z jednego policzka do drugiego, balon pękł - dziecko palcami uderza w 
policzki. 

 Zajęczy pyszczek – wciąganie policzków do jamy ustnej. 
 Motorek - parskanie wargami, naśladowanie odgłosu motoru, traktora. 
 Wzywanie pomocy - wyraźne wymawianie samogłosek w parach: e-o- naśladowanie 

karetki pogotowia, i-u - naśladowanie policji, e-u- naśladowanie straży pożarnej. 

Zabawy i ćwiczenia języka 

 Kotki - kotek pije mleko (szybkie ruchy języka w przód i w tył, kotek oblizuje się 
(czubek języka okrąża szeroko otwarte wargi). 

 Zmęczony piesek - dzieci naśladują pieska, który głośno oddycha i język ma mocno 
wysunięty na brodę. Sięgnij jak najdalej - kierowanie języka do nosa, do brody, w 
prawą i w lewą stronę. 

 Szczoteczka - język to szczoteczka do zębów, która po kolei czyści zęby górne od 
strony zewnętrznej i wewnętrznej, a następnie zęby dolne z obu stron. W trakcie 
zabawy naśladujemy płukanie buzi wodą - powietrze z jednego policzka przechodzi 
do drugiego itp. 



 Język na defiladzie - język maszeruje jak żołnierz: 
na raz - czubek języka na dolną wargę, 
na dwa - czubek języka do prawego kącika ust, 
na trzy - czubek języka na górną wargę, 
na cztery - czubek języka do lewego kącika ust. 

 Cyrkowiec - język próbuje wykonać różne sztuczki np. 
górkę - czubek języka oparty o dolne zęby, środek się wybrzusza, rurkę - przez którą 
można wdychać lub wydychać powietrze, szpilkę - układanie wąskiego języka, 

 wahadełko - przesuwanie językiem do kącików ust w stronę prawą i lewą, język nie 
dotyka warg. 

 Łyżeczka - unoszenie przodu i boków języka, 
 Łopatka - wysuwanie płaskiego i szerokiego języka, itp. 
 Koniki - czubek języka uderza o podniebienie i opada na dół. Raz konik idzie wolno, to 

biegnie, parska, śmieje się iha, iha. 
 Żabka - dziecko z talerzyka zbiera płatki kukurydziane za pomocą czubka języka, stara 

się wyciągnąć długi język, jaku żaby. 
 Język masażysta - czubek języka masuje delikatnie podniebienie, dziąsła na górze i 

dole, wargi, policzki od środka, próbuje rysować kreseczki, kółeczka. 
 Mycie zębów – oblizywanie górnych zębów po ich stronie wewnętrznej. 
 Malarz - Malowanie czubkiem języka kropek na podniebieniu. 

2. ĆWICZENIA Z ŻABKĄ 

Do usprawniania narządów artykulacyjnych możesz wykorzystać też gotowe żabki, które 
stroją śmieszne minki, wykonują ćwiczenia warg, języka, policzków oraz ćwiczenia 
oddechowe. Przyłącz się do zabawy! 

 w tradycyjną grę karcianą „Piotruś” z zastosowaniem klasycznych zasad gry. 
 w grę „Memory” i ćwicz swoją pamięć. Szukaj par takich samych żabek i wykonuj 

ćwiczenia buzi i języka. 
 

Polecam wydrukowanie kart na grubszym papierze (np. bloku technicznym). Będzie to 
pomoc logopedyczna, która będzie można wykorzystywać do gimnastyki narządów mowy 
wielokrotnie, a przy okazji świetnie się bawić. 

Karty do wydrukowania w załączniku 

 

3. 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, …) bądź podana przez rodzica głoską 
(np. K – kasia, koło, kot, karol, krowa, kogut, kiełbasa, …) 

 

4. ZABAWY PALUSZKOWE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ MOWY 

Zabawy te są propozycją dla najmłodszych dzieci, jak również dla dzieci z różnymi 
dysfunkcjami rozwojowymi. Ćwicząc nasze rączki pośrednio stymulujemy rozwój mowy 
naszego dziecka. Oto kilka propozycji z wykorzystaniem zabaw paluszkowych: 

Powitanie 
Gdy się rączki spotykają, 
To od razu się witają (podanie dłoni). 
Gdy się kciuki spotykają, 
To od razu się witają (kciuk dotyka kciuk). 
Gdy się palce spotykają, 
To od razu się witają (palce jednej dłoni dotykają palce drugiej dłoni). 
 
Auto 
Auto do myjni przyjechało, bo się umyć ładnie chciało. 
Umyto: 
Pierwsze koło podstawowe (głaszczemy mały palec), 
Drugie koło podstawowe (głaszczemy drugi palec), 
Trzecie koło podstawowe (głaszczemy trzeci palec), 
Czwarte koło podstawowe (głaszczemy czwarty palec), 
Piąte koło zapasowe (głaszczemy kciuk). 
 
Tomcio Paluch 
Tomcio Paluch, (wszystkie palce zwinięte w pięść) 
Tomcio Paluch tańczy sam! – (prostujemy kciuka) 
Ram, pam, pam, ram, pam, pam! (zginamy i prostujemy kciuk) 
Teraz przyszedł tancerz inny, (prostujemy palec wskazujący) 
też w tańczeniu bardzo zwinny. (machamy palcem wskazującym) 
I środkowy (prostujemy palec środkowy) 



już do tańca jest gotowy. (machamy palcem środkowym) 
Teraz serdeczny chce tańczyć troszeczkę. (machamy palcem serdecznym) 
Ja też, ja też! – mały palec woła, (machamy małym palcem) 
i tańczą leciutko raz dokoła, dwa dokoła. (krążymy całą dłonią) 
 
Tam na stryszku 
Tam na stryszku (robimy z rąk daszek) 
małych myszek (zaciskamy piąstki i poruszamy nimi) 
chrobotanie ciągle słyszę. (drapiemy palcami o stół) 
Wciąż biegają, dokazują, (biegamy palcami) 
podkradają, (zagarniamy dłonie do siebie) 
łasuchują. (udajemy, że jemy) 
Lecz je złapać trudna sztuka, (grozimy paluszkiem) 
bo do norki dają nurka. (chowamy ręce za siebie) 
 

5. ĆWICZENIE ORIENTACJI W PRZESTRZENI 

Zabawa ta kształtuje orientacje w przestrzeni, utrwala pojęcia matematyczne. Do tego 
zadania można wykorzystać karty pracy przesłane w załączniku bądź zabawić się z dzieckiem 
samodzielnie w domu wykorzystując dowolna maskotkę: 

 Dziecko układa maskotkę zgodnie z poleceniami rodzica, np. ułóż maskotkę na 
krześle, pod krzesłem itp. Możemy korzystać z różnych mebli w domu. To dodatkowe 
ćwiczenie uwagi oraz pamięci słuchowej 

 Zmiana ról – teraz dziecko wydaje polecenia – rodzic układa maskotkę. Dziecko 
ocenia poprawnie czy nie 

 Dziecko zamyka oczy. W tym czasie rodzic układa maskotkę. Dziecko po otworzeniu 
oczu, określa położenie maskotki 
 

6. ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE – GŁOSK R 

Dla utrwalania głoski r proponuje ćwiczenia z pszczółkami: 

 Powiedz, co widzisz na obrazku. Ile jest pszczół? Ile uli? Czy każda pszczoła 
odnajdzie swój ul? 

 Z pomocą rodzica bądź samodzielnie odczytaj sylaby znajdujące się na skrzydłach 
pszczoły. 

 Połącz sylaby w jeden wyraz. Jakie słowo powstało? 
 Połącz linią pszczołę z odpowiednim ulem i wyrazem 

 

 



 

 

7. SUDOKU LOGOPEDYCZNE – GŁOSKI TRZECH SZEREGÓW 

Do utrwalania głosek trzech szeregów (głoski syczące, szumiące i ciszące) proponuje zabawę 
w sudoku logopedyczne. W załączniku przesyłam gotowe karty pracy. Wybierzcie głoskę, 
która obecnie ćwiczycie. 

 Wersja podstawowa - zadaniem dziecka jest ułożyć brakujące obrazki w taki sposób, 
by w każdym rzędzie i w każdej kolumnie dany  obrazek wystąpił tylko raz.  
Jednocześnie należy prawidłowo  nazywać przedstawione na obrazkach przedmioty.  

sz – szafa, szalik, szabla, szop                                                                               

cz – czekolada, czapla, czapka, czołg,  

rz – rzodkiewka, żonkil, żaba, żaglówka 

dż – dżin, dżudoka, dżem, dżokej 

s – sałata, sowa, sanki, sok 

z – zamek, zabawki, ząb, zupa 

c – cebula, cymbałki, celownik, cegła 

dz – dzwonek, dzbanek, pieniądze, pędzel 

ś – ślimak, siedem, śnieg, siodło 

ź – ziemniaki, zielony, zięba, ziemia 

ć – ciągnik, ciuchcia, cień, cielak 

dź – dźwig, dzik, dzieci, dzięcioł 

 



 Wersja dodatkowa 

 Zapamiętaj i ułóż – prosimy, aby dziecko zapamiętało i ułożyło z wyciętych obrazków 

zaproponowany przez nas ciąg wyrazów 

 Co nie pasuje? – układamy obrazki z wybrana głoską w nagłosie dokładając jeden 

zaczynający się na inna głoskę. Zadanie dziecka jest wskazać niepasujący obrazek 

 Ułóż sekwencje – z wyciętych obrazków układamy sekwencje 2,3 lub 4 – elementowe, 

utrwalając ćwiczone głoski 

 Czego brakuje? – rozkładamy obrazki zakrywając jeden bądź więcej. Zadaniem dziecka 

jest powiedzieć jakiego obrazka brakuje 

 Jakie może być? – dziecko wybiera jeden obrazek i opisuje jaki jest dany przedmiot, 

albo jaki może być, tworząc jak najwięcej  przymiotników 

 Ułóż zdanie – dziecko wybiera jeden obrazek i układa z nim proste zdanie 

 Powtórz jak najwięcej – zadaniem dziecka jest zapamiętać i powtórzyć za nami jak 

największą liczbę wyrazów z ćwiczoną głoską lub grupą głosek. Zaczynamy od jednego 

wyrazu, dokładając kolejno po jednym wyrazie 

 

8. RÓŻNICOWANIE GŁOSEK 

Dla dzieci, które ćwiczą różnicowanie głosek dentalizowanych oraz różnicowanie głosek r – l 

proponuję ćwiczenie – opowiedz historię – utrwalające prawidłowa wymowę ćwiczonych 

głosek. Zadaniem dziecka jest wybranie kilku wyrazów, ułożenie ich w wybranej przez siebie 

kolejności i ułożenie do nich swojej historii. 

Karty pracy w załączniku 
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