
Ćwiczenia logopedyczne przeznaczone dla dzieci prowadzone w formie zabawy. 

 

1. Ćwiczenia oddechowe:  

• dmuchanie na kolorowe piórka, 

• przygotowanie wyciętej z papieru chmurki i kropel deszczu, następnie za pomocą rurki 

przenoszenie kropel deszczu i układanie ich pod chmurką, 

• dmuchanie na płomień świecy, skrawki papierków watki, 

• dmuchanie na wiatraczek, 

• dmuchanie baniek mydlanych, 

• nadmuchiwanie balona. 

 

2.  Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne. Dzieci podczas ćwiczeń, uczą się 

prawidłowego ułożenia języka i warg, 

• „konik” - kląskanie czubkiem i środkiem języka, 

• „malowanie sufitu” malujęmy językiem podniebienie zaczynamy od zębów w stronę gardła, 

• liczenie zębów, czubkiem języka dotykamy każdego zęba na górze i na dole przy szeroko 

otwartej buzi, 

• „trzepanie dywanów” szybkie i wielokrotne dotykanie językiem o wargę górną, 

• czubkiem języka dotykamy kącików ust 

• próbujemy dotknąć językiem nosa a następnie chowany go do buzi, 

• szeroko otwieramy i zamykamy usta, 

• naprzemienne całuski i uśmiechy, 

• wysyłanie całusków na odległość, 

• naśladowanie straży pożarnej – wymawiamy głoski  e – o, a – u, i – u, 

• zlizywanie z płaskiego talerza np. nutelli, miodu, mleka w proszku, 

• opuszczanie i zamykanie żuchwy, 

 

3. Przykładowe ćwiczenia narządów artykulacyjnych w formie bajki: 

 

Spacer Jasia wiosenną łąką.   

 Wiosna przyszła już i słońce swoimi promykami dzisiaj grzało bardzo mocno, na niebie nie 

było ani jednej chmurki ( zeroko uśmiechamy się pokazujemy zęby). Jaś postanowił wybrać się 

na spacer i szybciutko wziął butelkę wody do plecaka (oblizujemy wargi). Wyszedł z domu, idąc 

szybko doszedł do strumyka, który postanowił przejść pięknym mostkiem (dotykamy czubkiem 



języka wszystkich zębów po kolei na górze i na dole). Gdy już znalazł się na drugim brzegu 

rozejrzał się i zobaczył piękny czerwony kwiat, powąchał go (wdychamy powietrze nosem  

i wydychamy ustami). Nagle zauważył, że na kwiatku usiadła pszczoła, która po chwili odleciała 

(uśmiechamy się i naśladujemy pszczołę zzz). Zauroczony łąką Jaś szedł dalej, a że było coraz 

cieplej postanowił usiąść pod drzewem na chwilkę i wsłuchać się odgłosy łąki. Zamknął oczy  

i usłyszał granie świerszczy, (cyt, cyt, cyt), następnie leciały muchy i pszczoły (bzzz). Po chwili 

poczuł, że jest bardzo spragniony otworzył butelkę z gazowaną wodą (ssss) i napił się. Z daleka 

zobaczył biegnące sarenki (dotykamy czubkiem języka podniebienia). Podchodząc bliżej 

zobaczył także biegnącego zająca (kląskamy). Zrobiło się już późno pomyślał Jaś i postanowił 

wrócić do domu. Wracając spotkał rowerzystów (rysujemy kółko w buzi). Jeden z nich miał 

przyczepiony żółty balonik (robimy z buzi balonik), który przy silniejszym podmuchu wiatru 

poleciał wysoko (próbujemy językiem dotknąć nosa). Szybkim krokiem przechodząc przez 

mostek nad strumykiem zobaczył wioślarzy (dotykamy językiem kącików warg), którzy 

rozglądając się bardzo wolno płynęli. Gdy przyszedł do domu pomyślał, jaka ta łąka jest śliczna. 
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