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Potraktujmy ćwiczenia jako zabawę, a będą wtedy dla dziecka przyjemnością.  

Czas trwania i liczbę powtórzeń należy dostosować do indywidualnych możliwości 

dziecka. Na początku należy wykonywać ćwiczenia z dzieckiem przed lustrem, kiedy 

potrafi już wykonać je bez kontroli, można wykorzystywać każdą  okazję do ćwiczeń. 

Poniżej kilka przykładów zabaw z dzieckiem. 

Ćwiczenia słuchowe: 

1. Wyróżnianie wyrazów w zdaniu. ( stawiamy tyle klocków, rysujemy tyle kółeczek, 

klaszczemy tyle razy ile słów słyszy dziecko w wypowiadanym zdaniu). 

2. Wydzielanie sylab w wyrazach poprzez wystukiwanie sylab, wyklaskiwanie, badanie 

ile razy opadnie żuchwa / na ręce/ przy wybrzmiewanie sylab. 

3. Nazywanie obrazków – dziecko kończy wyraz po pierwszej sylabie wypowiedzianej 

przez logopedę, nauczyciela, rodzica, a potem odwrotnie – dziecko zaczyna. 

4. Dzielenie na sylaby imion dzieci / na początku łatwych/. 

5. Wyszukiwanie imion dwu- i trzysylabowych. 

6. Wyszukiwanie słów z podaną sylabą. 

7. Rozpoznawanie określonej sylaby w rozsypance sylabowej, np. ba, pa, ta, da, la, ra. 

8. Wyszukiwanie imion rozpoczynających się od samogłoski, następnie od podanej 

spółgłoski. 

9. Wydzielanie spółgłosek nagłosowych przez przedłużanie nagłosu, np. ssssamolot, 

szszszafa. Przy pomocy ilustracji – wyszukiwanie przedmiotów, których nazwy 

rozpoczynają sią na daną głoskę. 

10. Dzielenie na głoski łatwych a następnie coraz trudniejszych słów. 

11. Ćwiczenia z paronimami: bułka – półka, domek –Tomek, koza – kosa itp. 

12. Rozróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej. 

Ćwiczenia języka:  

• „Głaskanie podniebienia” czubkiem języka, jama ustna szeroko otwarta. 

• Dotykanie językiem do nosa, do brody, w stronę ucha lewego i prawego. 

• Oblizywanie dolnej i górnej wargi przy ustach szeroko otwartych / krążenie językiem/. 

• Wysuwanie języka w przód i cofanie w głąb jamy ustnej. 

• Kląskanie językiem. 

• Dotykanie czubkiem języka na zmianę do górnych i dolnych zębów, przy 

maksymalnym otwarciu ust / żuchwa opuszczona/. 

• Język wysunięty w kształcie grota wykonuje poziome ruchy wahadłowe od jednego do 

drugiego kącika ust. Rurka – wargi ściągnięte  i zaokrąglone unoszą boki języka. 

• Język lekko wysunięty opiera się na wardze dolnej i przyjmuje na przemian kształt 

„łopaty” i „grota”. 

• Ruchy koliste języka w prawo i w lewo na zewnątrz jamy ustnej. 

• Oblizywanie zębów po wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni dziąseł pod wargami. 

Usta zamknięte. 

 



Ćwiczenia prawidłowego połykania - wyrobienie nawyku połykania z językiem 

ułożonym na wałku dziąsłowym/:  

• Unoszenie języka na wałek dziąsłowy za górnymi zębami przy otwartych a 

następnie zamkniętych ustach. 

• Lizanie czubkiem języka wałka dziąsłowego. 

                                              

                                        Bajka artykulacyjna 

 

Opowiedz swojemu dziecku jedną z bajek i poćwiczcie wspólnie. 

  

                                                      "Indianie’’   

 

Indianie wyruszają ze swojej wioski na polowanie. Żegnają się ze swoimi dziećmi 

(cmokając całujemy  palce  prawej  ręki)  i żonami (cmokając  całujemy  palce  

lewej  ręki). Wsiadają na swoje konie i jadą (naśladujemy  językiem  tętent  koński, 

zmieniając brzmienie przez inny układ warg) przez most  (usta  jak  do  ,,u’’  i  

kląskanie), a potem przez prerię (usta jak do ,,i’’ i kląskanie). Konie zmęczyły się  

(parskanie)  i dają znak, że chcą pić:  ihaha, ihaha, ihaha. Indianie zatrzymują swoje 

konie:  prrr… prrr … prrr…  

Konie  piją (ruchy  języka  z  dołu  do  góry,  naśladujące  picie  zwierzęcia). Nagle 

Indianie ujrzeli zwierzynę i strzelili z łuku. Zbliżała się noc, więc musieli rozpalić 

ognisko. Nie mieli zapałek. Zaczęli od małej iskierki i musieli mocno dmuchać, 

żeby ognisko się rozpaliło (dmuchanie  w  złączone  ręce). Upiekli na ogniu 

zwierzynę i zrobili sobie ucztę (mlaskanie  i  oblizywanie  szeroko  otwartych  ust). 

Po pewnym czasie zachciało im się spać  (ziewanie) i zasnęli (chrapanie). Rano 

Indianie zwołali rozbiegane konie :  a-e-o, y-u-i   (przeciągamy  samogłoski). 

Wsiedli na nie i pojechali przez prerię (usta jak do ,,i’’, kląskanie ), a potem  przez 

most (usta jak do ,,u’’ i kląskanie ). Wrócili do wioski i witają się ze swoimi 

dziećmi (cmokając całujemy palce prawej ręki ) i żonami (cmokając całujemy 

palce lewej ręki ). 

 

 

Zabawa logopedyczna - szalona rękawiczka 

https://www.youtube.com/watch?v=iZbLwWWJQ1w 

 

 

 

Radość z czytania: 

 

 

Czytamy razem  z dzieckiem – czytanka obrazkowa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iZbLwWWJQ1w


 

 

Powodzenia !                           

 

 

 

 

 


