
DRODZY RODZICE! 

 

Oto ostatni zestaw ćwiczeń logopedycznych przed wakacjami. Życzę Państwu 

wesołych, radosnych, słonecznych oraz przede wszystkim zdrowych wakacji. 

Bardzo dziękuję za wytrwałość w ćwiczeniach logopedycznych z dziećmi. 

 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 3 – 4 letnich: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

Zabawa pt. „Wakacyjna gimnastyka buzi i języka” – wykonaj wszystkie 

ćwiczenia buzi podczas podróży na wakacje (można wykorzystać do tej 

zabawy lusterko). Jest to zabawa usprawniająca język, wargi i podniebienie. 

Podaję link do tej zabawy: 

https://www.facebook.com/GADUterapia/photos/a.1033015866743866/19945

91883919588/?type=3&theater 

2. Ćwiczenia oddechowe:  

• Zabawa pt. „Zawody kulek” – stawiamy pudełko lub pojemnik 

plastikowy na końcu stołu a papierową kulkę w niewielkiej odległości od 

pudełka. Zabawa polega na tym, że wygrywa osoba, która pierwsza 

doprowadzi 5 takich papierowych kulek do pudełka. Pamiętamy,         

że powietrze nabieramy nosem a buzią wypuszczamy. 

3. Zabawa pt. „Wyrazowe echo” – zabawa ta polega na powtarzaniu po 

Rodzicu wyrazów, które on powie 2 – 3 razy. Jest to zabawa do utrwalania 

prawidłowej wymowy głoski [L]. PAMIĘTAJ! przy wymowie głoski [L] czubek 

języka dotyka za górne zęby a buzia jest lekko otwarta. Podaję zestaw 

wyrazów z głoską [L]:  

• klon, samolot, lew, lupa, luneta, kluski, las, mleko, bilet, Lucyna, hotel, fotel, 

lekcja, ulewa, sala, palma, medal, lokal, kowal, daktyle, czekolada, bal, 

lekarstwo, ból. 

https://www.facebook.com/GADUterapia/photos/a.1033015866743866/1994591883919588/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GADUterapia/photos/a.1033015866743866/1994591883919588/?type=3&theater


4. Zabawa pt. „Kto więcej...?” – jest to zabawa polegająca na tym, że dziecko 

powtarza wyrazy po Rodzicu. Jeśli dziecko podany wyraz powtórzy 

prawidłowo to może wrzucić do pudełka papierową kulkę. Wygrywa ta osoba, 

która będzie miała więcej papierowych kulek w pudełku. Zabawa ta utrwala 

prawidłową wymowę głoski [Z]. PAMIĘTAJ! przy wymowie głoski [Z] sklejamy 

zęby i robimy szeroki uśmiech. Podaję zestaw wyrazów z głoską [Z]: 

• bizon, zadanie, zagadka, zając, zamek, załoga, zapach, zorza, zuch, 

waza, węzeł, pyzy, puzon, zapałki, zabawa, złoto, zegar, zupa, koza, 

bluza.  

5. Wyliczanki - rymowanki do nauki na pamięć: 

“Bolek i Lolek” 

Kto lubi lody? 

– Bolek i Lolek! 

Kto chce do wody? 

– Bolek i Lolek! 

Kto strzela gole? 

– Bolek i Lolek! 

Kto pilny jest w 

szkole? 

– Bolek i Lolek! 

Lubię oglądać Bolka i Lolka 

chociaż ze śmiechu łapie mnie kolka. 

„Psotny Zenek” 

Zenek ma gwizdek, 

dmucha z zapałem, 

swoim zabawkom 

robi tu zbiórkę. 

Koza i zebra 

są pod regałem, 

znalazły rózgę, 

zegar pod biurkiem, 



zapałki w zamku, 

lizaka w zupie. 

Oj, kto wymyślił 

te psoty głupie? 

Bałagan robi 

ten mały Zenek. 

Wielkie ma mama 

z Zenkiem zmartwienie. 

 

                                           

 

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę miłej zabawy  

Logopeda 

Monika Bijata 

 

 

 


