
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 3 – 4 letnich 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

(Wykonaj ćwiczenia usprawniające język, wargi i podniebienie przed lustrem). 

Drogie dzieci zapraszam Was dzisiaj do zabawy z żabkami, które stroją miny, 

wykonują ćwiczenia warg, języka, policzków oraz ćwiczenia oddechowe. Przyłącz się 

do zabawy! Zagraj: w „Żabiego Piotrusia” z zielonymi żabkami – wylosuj jedną 

kartę od drugiego gracza i takiej samej karty poszukaj u siebie. Następnie wykonaj 

wylosowane ćwiczenie, które robi żabka. Wygrywa ten kto pierwszy pozbędzie się 

swoich kart. Podaję link do tej zabawy: 

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/03/Żabi-Piotruś-karty.pdf 

 

2. Ćwiczenia oddechowe: 

(Pamiętaj o prawidłowym torze oddechowym, tzn. nabieramy powietrze nosem a buzią 

wypuszczamy): 

a. Czary – mary – zabawa ta polega na zdmuchiwaniu piórka, kawałków waty     

z ręki lub z gładkiej powierzchni; 

b. Mówiący balonik – zabawa ta polega na powolnym nadmuchiwaniu balonika    

i wypuszczaniu powietrza, jednocześnie naśladując mowę balonika czyli 

wymawianie długie głoski sss... (PAMIĘTAJ przy wymowie głoski [S] sklejamy 

zęby i robimy szeroki uśmiech). 

3. „Wędrująca piłka” – zabawa ta polega na tym, że rzucamy do dziecka piłkę               

i jednocześnie wymawiamy podany wyraz. Prosimy, żeby dziecko odrzuciło piłkę        

i powtórzyło ten sam wyraz. Zabawę możemy uatrakcyjnić zmieniając sposób 

rzucania piłki tzn. odbijanie o podłogę, wykonanie obrotu po odrzuceniu piłki               

i powtórzeniu wyrazu itp. Podaję te wyrazy: 

• Wyrazy do utrwalania wymowy głoski [S] (przy wymowie tych wyrazów ząbki 

sklejamy i robimy szeroki uśmiech) – stopa, stodoła, studnia, maska, deska, 

miska, masło, list, most, pasta, miasto, pusty, usta, kapusta, 

4. „Kręgle” – zabawa ta polega na tym, że dziecko musi powtórzyć usłyszany wyraz 

tyle razy, ile kręgli się przewróciło. 

• Wyrazy do utrwalania wymowy głoski [L] (przy wymowie głoski [L] czubek 

języka dotyka za górne zęby a buzia jest lekko otwarta): MOTYL, HOTEL, 

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/03/Żabi-Piotruś-karty.pdf


PĘDZEL, KĄPIEL, FOTEL, MEBEL, WĘGIEL, BĄBEL, UL, PANTOFEL, GOL, 

PUDEL, MEDAL, TUNEL, KABEL, SÓL, 

5. Wiersz do nauki na pamięć – utrwalanie prawidłowej wymowy ćwiczonych głosek   

w mowie spontanicznej: 

 

„Dwa malutkie misie” 

Dwa malutkie misie 

chcą potańczyć dzisiaj. 

Hopsa - hopsa,  

Dana - dana, 

tańczą misie dziś od rana. 

Dwa malutkie misie 

Tańczą z nami tak 

Hopsa - hopsa,  

Dana - dana, 

tańczą misie dziś od rana. 

 

 

 


