
DRODZY RODZICE! 

Oto kolejny zestaw ćwiczeń logopedycznych: 

 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 3 – 4 letnich: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

Zabawa pt. „Hocki – klocki” – 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/2018/08/HOCKI-KLOCKI-KARTY-DO-

GRY.pdf 

2. Ćwiczenia oddechowe:  

• Zabawa pt. „Wyścig” – zabawa ta polega na szybkim doprowadzeniu 

papierowej kulki na koniec stołu. Zadaniem dziecka jest tak dmuchać, aby 

kulka jak najszybciej znalazła się na drugim końcu stołu. Wygrywa ten, kto 

pierwszy to zrobi. PAMIĘTAJ! przy tym ćwiczeniu powietrze nabieramy 

nosem a buzią wypuszczamy.   

3. Zabawa pt. „Ciepło – zimno” – zabawa ta polega na szukaniu kartek            

z wyrazami. Rodzic na małych kartkach pisze podane przeze mnie wyrazy      

a zadaniem dziecka jest znaleźć te kartki. Rodzic podpowiada mówiąc 

CIEPŁO (oznacza: dziecko jest blisko kartki z wyrazem) lub ZIMNO (oznacza: 

dziecko jest daleko od kartki z wyrazem). Każdy znaleziony wyraz dziecko 

powtarza 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]:  

• apel, bal, fotel, gol, kowal, medal, model, motyl, nauczyciel, logopeda, 

obywatel, pędzel, pudel, stal, ul, węgiel, antylopa, cebula, wesele, jeleń, Ola. 

4.  Zabawa pt. „Puste – pełne pudełko” – 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 

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/08/HOCKI-KLOCKI-KARTY-DO-GRY.pdf
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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. Zabawa pt. „Co, gdzie pasuje?” – zabawa ta polega na wyszukaniu 

przedmiotów, które pasują do sklepu spożywczego i przedmiotów, które 

pasują do sklepu meblowego. Jest to zabawa utrwalająca prawidłową 

wymowę głosek [S; L]. 

SKLEP 

MEBLOWY 

 

• Wyrazy do utrwalania prawidłowej wymowy głosek [S; L]. Każdy wyraz 

powtórz dwa razy. Oto te wyrazy: 

lampa, ser, masło, lustro, słodycze, sok, żelki, krzesło, mięso, sałata, 

stół, kapusta, fotel, kalafior, fasola, sofa, sól, mleko, skrzynia, chleb.                                              

 

 

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę miłej zabawy  

Logopeda 

Monika Bijata 
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