
DRODZY RODZICE! 

Oto kolejna porcja ćwiczeń logopedycznych: 

 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 3 – 4 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. Podaję 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 drobnych elementów. Na zielona kartkę papieru dziecko za pomocą słomki 

może nanieść i poukładać w wskazanym przez rodzica porządku drobne elementy 

np.: kawałki papieru o różnych kolorach.  

3. Ćwiczenia ruchowe połączone z naśladowaniem głosów zwierząt: 

Zabawa polega na naśladowaniu ruchów i dźwięków wydawanych przez zwierzęta. 
Rodzic podaje zwierzę np. żaba a dziecko naśladuje ruch i wydawane odgłosy przez 
żabę 

• Bocian (kle, kle) – dzieci stoją na jednej nodze. 
• Żaba (kum, kum) – skaczą w przysiadzie. 
• Ptaki (fi u – fi u – tijo – tijo) – bieg i „machanie skrzydełkami”. 
• Kukułka (ku – ku) – przysiad. 
• Mucha (bzz...) – bieg na czworakach. 

 

4. Ćwiczenia słuchowe: 

Zabawa polega na rozpoznawaniu głosów zwierząt i naśladowaniu przez dziecko 
odgłosów wydawanych przez zwierzęta:  

• Klekot bociana – kle, kle, kle.... 
• Rechot żab – kum, kum...... 
• Świergot ptaków – ćwir, ćwir..... 
• Kukanie kukułki – ku – ku, ku – ku..... 
• Brzęczenie muchy – bzzz... 

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


 
 
  

5. Zagadki z głoską [s] w nagłosie: 
 

• Nie las, nie park, chociaż się zieleni. 
Jabłka, gruszki, śliwki znajdziesz tam w jesieni. 

(SAD) 
 

•  Kierownicę ma i cztery koła, gdy jest głodny, to woła, 
Że benzynę wypić musi, bo inaczej się nie ruszy.  

(SAMOCHÓD) 
 

• Nie jest ptakiem, a ma skrzydła. 
Możesz się nim w podróż wybrać.  

(SAMOLOT) 
 

• Ma brązowe, śliczne oczy, nóżki zgrabne, cienkie. 
          Czy widziałeś kiedyś w lesie płochliwą …………….  

(SARNA) 

• Są w wysokich domach, choć to nie drabina, 
          Gdy chcesz wejść na piętro, to się po nich wspinasz. 

(SCHODY) 
 

6. Gra planszowa do utrwalania głoski [L] 
 

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://domlogo.pl/wp-content/uploads/2020/03/Gra-planszowa-z-gloska-L-2.0.pdf 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę zdrowia  

Logopeda 

Monika Bijata 
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