
DRODZY RODZICE! 

Oto kolejna porcja ćwiczeń logopedycznych: 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 5 – letnich: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

Zabawa pt. „Żabia gimnastyka buzi i języka” – polega na zakręceniu kołem                 

i wykonaniu wskazanego przez strzałkę ćwiczenia usprawniającego język. Podaje 

link do tej zabawy:  

https://www.logopestka.pl/zabia-gimnastyka-buzi-i-jezyka-gra-online/ 

2. Ćwiczenia oddechowe ze słomką:  

Zabawa pt. „Wiosenne porządki” – zabawa ta polega na poukładaniu za pomocą 

słomki na zielonej kartce drobnych elementów. Mogą to być papierkowe kawałki                                

o różnych kolorach , które dziecko może poukładać zgodnie z poleceniem rodzica 

wg. wskazanej kolejności. 

3. Pamięć słuchowa:  

Zabawa pt. „Ile razy?” – zabawa ta polega na zapamiętywaniu liczby sygnałów 

• wysłuchiwanie, przeliczanie i zapamiętanie, ile razy zagrał dzwoneczek  

• określanie liczby powtórzeń za pomocą palców, patyczków, kartoników           

z cyframi/kropkami itp.  

4. Rozpoznawanie dźwięków: 

Zabawa pt. „Czy to dźwięk dzwoneczka?” zabawa ta polega na: 

• Określeniu przez dziecko, czy usłyszany dźwięk (np. inny instrument, odgłos   

z otoczenia) to dźwięk dzwoneczka  

• umówieniu się z dzieckiem, że gdy tylko usłyszy dźwięk dzwoneczka np. 

podskoczy, klaśnie w dłonie itp.  

 
5. Zabawa pt. „Zaszyfrowany tekst” – utrwalanie głoski [sz]:  

 
Zabawa polega na tym, że dorosły czyta zdania a dziecko nazywa obrazki. 

Jednocześnie dziecko musi pamiętać o zastosowaniu właściwej formy gramatycznej 

nazywanego obrazka. 

Urozmaiceniem zadania może być poproszenie dziecka o samodzielne wymyślenie, 

innych zdań do kolejnych obrazków. Oto link do tej zabawy: 

https://domologo.pl/wp-content/uploads/2014/11/sz-do-czytania-N.doc-2.pdf 

 

 

https://www.logopestka.pl/zabia-gimnastyka-buzi-i-jezyka-gra-online/
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2014/11/sz-do-czytania-N.doc-2.pdf


 

 

6. Gra planszowa do utrwalania głoski [R] 
 

Gra przeznaczona jest dla 2 do 4 uczestników. Do zabawy potrzebne są pionki, kostka 

oraz kolorowe liczmany, którymi będziemy oznaczać zdobyte przez uczestników 

obrazki.  Wszyscy uczestnicy zabawy ustawiają swoje pionki na starcie, najmłodszy 

rzuca kostką, Rodzic czyta słowo i oznacza liczmanem właściwy obrazek. Dla 

uatrakcyjnienia gry, można ułożyć zdanie z wylosowanym słowem lub zapisać je             

w zeszycie logopedycznym. Wygrywa ten z graczy, który po okrążeniu planszy oznaczył 

najwięcej obrazków. Jeśli każdy z uczestników gry dostanie własną, wydrukowaną 

planszę może w trakcie zabawy kolorować obrazki. Oto link do tej gry: 

https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/07/Gra-planszowa-z-głoską-r.pdf 

 

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę zdrowia  

Logopeda 

Monika Bijata 
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