
DRODZY RODZICE! 

Oto kolejny zestaw ćwiczeń logopedycznych: 

 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 3 – 4 letnich: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

Zabawa pt. „Gimnastyka buzi i języka z pingwinkami” – wykonaj wszystkie 

ćwiczenia buzi, które robią pingwinki (można wykorzystać do tej zabawy 

lusterko). Można również tą zabawę wydrukować, użyć pionków i kto pierwszy 

dojdzie do mety ten wygrywa – jest to zabawa usprawniająca język, wargi        

i podniebienie. Podaję link do tej zabawy: 

https://rysopisy.eduzabawy.com/wp-content/uploads/2018/12/GIMNASTYKA-

PINGWINKI.jpg 

2. Ćwiczenia oddechowe:  

• Zabawa pt. „Tańczący płomyczek” – zabawa ta polega na odpowiednim 

dmuchaniu na płomyczek świeczki tak, żeby nie zgasł tylko się poruszał 

(tańczył). Komu najdłużej będzie „tańczył” płomyczek świeczki ten wygrywa.  

PAMIĘTAJ! przy tym ćwiczeniu powietrze nabieramy nosem a buzią 

wypuszczamy.   

3. Zabawa pt. „Mowa zwierząt” – zabawa ta polega na naśladowaniu przez 

dziecko odgłosów wydawanych przez zwierzęta. Potem jest zamiana: Rodzic 

naśladuje odgłosy zwierząt a dziecko musi zgadnąć jakie to zwierzę.  

• Koń (ihaha...) 

• Pies (chau, chau...) 

• Kot (miau, miau...) 

• Kogut (kukuryku...) 

• Baran (be, be, be...) 

• Kaczka (kwa, kwa...) 

• Kura (ko,ko,ko....) 

https://rysopisy.eduzabawy.com/wp-content/uploads/2018/12/GIMNASTYKA-PINGWINKI.jpg
https://rysopisy.eduzabawy.com/wp-content/uploads/2018/12/GIMNASTYKA-PINGWINKI.jpg


• Wrona (kra, kra...) 

• Krowa (muuu...) 

• Kukułka (kuku, kuku...) 

• Świnka (kwi, kwi...) 

• Gęś (gę, gę, gę...) 

4. Zabawa pt. „Moja książeczka” – zabawa ta polega na tym, że Rodzic na 

małych kartkach pisze podane przeze mnie wyrazy a zadaniem dziecka jest 

narysować to co rodzic napisał np. motyl (Rodzic pisze na kartce) a dziecko 

na drugiej kartce rysuje motyla. Potem Rodzic zszywa kartki zszywaczem tak, 

żeby powstała książka (kartka z napisem i rysunek dziecka do tego napisu). 

Przy rysowaniu dziecko musi prawidłowo powtórzyć wyrazy. Po wspólnym 

zrobieniu książeczki dziecko przed snem może czytać (po obrazkach) 

wspólnie z Rodzicem zrobioną książkę. 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]:  

• balon, lew, delfin, lampa, lustro, mleko, lody, las, ul, naleśnik, samolot, lalka, 

sól, wilk, cebula, chleb, telefon, lekarz, kapelusz, palma. 

5.  Zabawa pt. „Kryjówka wyrazu” – jest to zabawa polegająca na tym, że 

dziecko musi odgadnąć, pod którym kubkiem jest schowana przez Rodzica 

kartka z wyrazem. Jeśli dziecko zgadnie musi prawidłowo powtórzyć wyraz, 

który znalazł. Zadaniem Rodzica jest napisać na małej kartce wyraz i schować 

go pod jeden z czterech kubków. Zabawa ta utrwala prawidłową wymowę 

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

uśmiech. Podaję zestaw wyrazów z głoską [Z]: 

• zabawa, zabawki, zakładka, zając, zasłona, zaspa, zebra, zebranie, 

zegar, zespół, zorza, zuch, zawód, zatoka, zobaczyć, lizak, koza, pyzy, 

muzyka, zadanie, zagadka.  

 



6. Wiersz do nauki na pamięć: 

CO SŁYCHAĆ NA WSI!                                                                              

(Wanda Chotomska) 

Co słychać? Zależy – gdzie? 

Na łące słychać: kle, kle, kle! 

Nad stawem – kwa – kwa! 

Na polu: kraaa, kraaa!  

Przed kurnikiem: - Kukuryku! 

           Ko- ko-ko-ko-ko! - w kurniku. 

Koło budy słychać: Hau, hau... 

A na progu – Miau! 

A co słychać w domu, 

nie powiem nikomu. 

                                           

 

 

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę miłej zabawy  

Logopeda 

Monika Bijata 

 

 


