
ZABAWY LOGOPEDYCZNE 

1. Gimnastyka narządów mowy - Sowa sprząta swoje mieszkanie 

* Siadamy z dzieckiem przed lustrem. Czytamy dziecku opowiadanie i prosimy, 

aby powtarzało wykonywane przez nas dwiczenia, patrząc w lusterko. 

Sowa rozejrzała się po swojej dziupli (dziecko przesuwa językiem po 

podniebieniu górnym, czyli od górnych zębów w stronę gardła,  wewnętrznych 

ścianach policzków, podniebieniu dolnym). Zauważyła duży bałagan. 

Postanowiła zrobid porządek. Zaczęła od odkurzania sufitu dziupli (przy 

otwartej buzi dziecko przesuwa czubkiem języka od przodu do tyłu jamy ustnej 

po podniebieniu górnym, czyli od górnych zębów w stronę gardła), zdjęła też 

firanki (dziecko liczy czubkiem języka górne zęby, czyli próbuje dotknąd 

czubkiem języka każdego ząbka u góry – przy otwartej buzi) i włożyła je do 

pralki (dziecko robi motorek wargami). Po chwili pralka zaczęła płukanie firan 

(dziecko ,,przepycha” powietrze wewnątrz jamy ustnej, czyli ,,kulka” powietrza 

z jednego policzka wędruje do drugiego, powietrze znajduje się raz w jednym, 

raz w drugim policzku). Sowa odkurzyła też ściany (dziecko przesuwa językiem 

po wewnętrznej ścianie policzków) oraz podłogę (dziecko przesuwa językiem po 

podniebieniu dolnym, przy dolnych zębach). Rozwiesiła firany (dziecko 

ponownie liczy czubkiem języka górne zęby). Sowa była bardzo zadowolona z 

wykonanej pracy i szeroko się uśmiechnęła (dziecko rozciąga szeroko usta, 

uśmiecha się). Dumna wyjrzała z dziupli i rozejrzała się wokoło (dziecko porusza 

językiem wykonując ruch okrężny na zewnątrz jamy ustnej, czyli oblizuje się 

przy szeroko otwartych ustach). Spojrzała w górę (dziecko sięga czubkiem 

języka w kierunku nosa, stara się aby dolna warga nie wspierała języka), 

spojrzała w dół (przy otwartej buzi, dziecko sięga czubkiem języka w kierunku 

brody). Rozejrzała się w prawo (dziecko przesuwa czubkiem języka do prawego 

kącika ust) i w lewo (dziecko przesuwa czubkiem języka do lewego kącika ust). 

Wszędzie był porządek i słychad było śpiewanie ptaków (dziecko naśladuje 

odgłosy ptaków: sowy – hu,hu, wróbelka – dwir, dwir, kukułki – ku,ku).  

Uwaga – dzieci, których wada wymowy polega na międzyzębowej realizacji 

głoski (podczas realizacji głoski język wysuwany jest między zęby) nie wykonują 

dwiczeo, które zostały podkreślone w opowiadaniu.  



 

 

2. Zabawa słuchowa – Głosy gazety  

Siadamy z dzieckiem na dywanie i przeglądamy gazety. Pytamy dziecko, czy zna 

,,gazetowe głosy”. Demonstrujemy dziecku następujące dźwięki: pocierani 

kartki o kartkę, potrząsanie kartkami, uderzanie w kartkę, zgniatanie kartki, 

rozprostowywanie zmiętej kartki, rozrywanie kartki. Prosimy dziecko, aby 

razem z nami powtórzyło czynności, starając się zapamiętad towarzyszące im 

dźwięki. Po wykonaniu zadania dziecko odkłada gazetę i zamyka oczy (aby mied 

pewnośd, że nie podgląda, dziecko może obrócid się do nas plecami). Rodzic 

ponownie demonstruje ,,gazetowe głosy”, a dziecko odgaduje ich nazwy.  

GAZETOWYCH KULEK MOŻNA UŻYĆ DO ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH – dziecko 

kładzie kulkę na otwartej dłoni i ją zdmuchuje (WAŻNE – dziecko nabiera 

powietrze nosem, a nie buzią!). Zabawę powtarzamy 3 razy. 

Uwaga: na początku demonstrujemy jeden ,,gazetowy dźwięk”, a z czasem 

można wprowadzid kilka następujących po sobie dźwięków. Ważne, aby przy 

kilku dźwiękach, dziecko odtworzyło je we właściwej kolejności. Dziecko może 

nazywad lub odtwarzad słyszane dźwięki. Podczas zabawy istotnym elementem 

jest zamiana ról – dziecko prezentuje dźwięk, a rodzic zgaduję.  

Zabawę można modyfikowad, używając zamiast gazety zabawkowych 

instrumentów muzycznych lub pustych plastikowych butelek, do których 

wrzucamy różne ,,dźwięki”, np. makron, groch, ryż, fasola, cukier. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Zabawa oddechowa – Tradycyjny koszyczek wielkanocny 

Na kartach pracy przedstawiono produkty, które tradycyjnie znajdują się w 

wielkanocnym koszyczku. Wśród produktów znajdują się: pisanki, kraszanki, 

chleb, wędzonka, kiełbasa, chrzan, ser, sól, pieprz, babka, czekoladowy 

zajączek, baranek z masła, bazie, bukszpan, młode gałązki, żonkil, baranek, 

kurczaczek, zajączek.  

Przygotowując się do dwiczenia można porozmawiad z dzieckiem o Świętach 

Wielkanocnych, zapoznad je z tematyką i tradycjami z nimi związanymi.  

W trakcie rozmowy z dzieckiem na temat świat na pewno pojawi się koszyczek 

wielkanocny i produkty, które w nim umieszczamy.  

Zadaniem dziecka będzie przygotowanie tradycyjnego koszyczka 

wielkanocnego. 

Dziecko (lub rodzic) wycina produkty z karty pracy. Zadaniem dziecka jest 

przeniesienie za pomocą słomki (zasysając obrazek, jakbyśmy pili wodę przez 

słomkę) wybranych produktów do koszyczka  i wklejenie ich do niego (II i III 

karta pracy). Elementy dekoracyjne (z IV karty pracy) można przenieśd i dokleid 

ręcznie. Po wykonaniu koszyczka dziecko nazywa wszystkie produkty, które 

umieściło w swojej pracy.   

 


