
DRODZY RODZICE! 

Oto kolejna porcja ćwiczeń logopedycznych: 

 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 3 – 4 letnich: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

Zabawa pt. „Minki” – odkryj kartę i naśladuj minę (można wykorzystać do tej 

gry lusterko). – jest to zabawa usprawniająca język, wargi i podniebienie. 

Podaje link do tej zabawy: 

     https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/07/s%C5%82once-miny-1.pdf 

2. Ćwiczenia oddechowe:  

• Zabawa pt. „Wąski tunel” – zabawa ta polega na przeprowadzeniu małej 

papierowej kulki przez rolkę po papierze toaletowym lub przez rolkę              

po ręczniku kuchennym. Zadaniem dziecka jest dmuchnąć w rolkę tak, aby 

wyleciała z drugiej strony. PAMIĘTAJ! przy tym ćwiczeniu powietrze 

nabieramy nosem a buzią wypuszczamy.  

3. Zabawa pt. „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. 

4. Zabawa pt. „Zgadnij o kim mówię” – zabawa ta polega na tym, że dziecko 

musi odgadnąć o czym jest mowa. Zabawa ta utrwala prawidłową wymowę 

głoski [L]  

• Wielki kot z grzywą wokół głowy ................................ (LEW), 

• Każda dziewczynka ją ma i wozi w wózeczku .................... (LALKA), 

• Gdy słonko świeci na plaży, ty sobie na nim leżysz ................. (LEŻAK), 

• Latem chroni przed słońcem nasze głowy ......................... (KAPELUSZ), 

• Chcesz jechać autobusem to musisz go skasować .................. (BILET). 

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/07/s%C5%82once-miny-1.pdf


5. Zabawa pt. „Krojenie wyrazów” – jest to zabawa polegająca na tym,          

że Rodzic musi wypowiedzieć wyrazy dzieląc je na sylaby i jednocześnie 

klasnąć w dłonie. Jedno klaśnięcie to jedna sylaba. Zadaniem dziecka jest 

powtórzenie wyrazu w ten sam sposób. Zabawa ta utrwala prawidłową 

wymowę głoski [Z] i jednocześnie uczy dzieci dzielenia wyrazów na sylaby. 

PAMIĘTAJ! przy wymowie głoski [Z] sklejamy zęby i robimy szeroki uśmiech. 

Podaję zestaw wyrazów z głoską [Z]: 

• zamek, zapałki, zabawa, waza, złoto, zły, zęby, zegar, zupa, koza, 

wozy, arbuzy, bluza, gazeta, język, karuzela, magazyn, muzyka, pyzy, 

puzon, wazon.  

6. Gra planszowa do utrwalania głoski [Z] 
 

• Zabawa pt. „Kółko i krzyżyk” – zabawa ta utrwala prawidłową wymowę 

głoski [Z]. Podaje linka do tej zabawy:  

https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/Kółko-i-krzyżyk-z-nagłos-i-

śródgłos-1.pdf 

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę miłej zabawy  

Logopeda 

Monika Bijata 
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