
DRODZY RODZICE! 

 

Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania 

się i rozwoju jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy poznaje ono otaczający go świat, 

zaś dzięki umiejętności mówienia może wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia. 

Mowa odgrywa szczególnie ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Kłopoty         

z wyraźną, poprawną wymową bardzo często są dla dziecka ogromną przeszkodą                

w prawidłowym funkcjonowaniu, zarówno w jego najbliższym środowisku, którym jest 

rodzina, jak i w grupie rówieśniczej, w przedszkolu lub w szkole. Problemy te wpływają 

bowiem niekorzystnie na proces porozumiewania się dziecka z najbliższymi członkami 

rodziny oraz rówieśnikami. 

W trosce o prawidłowy rozwój mowy Państwa dzieci przygotowałam zestawy ćwiczeń 

logopedycznych. Zestawy te zawierają ćwiczenia na konkretne głoski, które Państwa dzieci 

ze mną ćwiczą. (Materiałem do ćwiczeń dla dzieci są również wszystkie ćwiczenia 

zamieszczone w ich zeszycie do logopedii od początku roku przedszkolnego).                                                                                                       

Te ćwiczenia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci 3 i 4 – letnich. Oto te zestawy 

ćwiczeń: 

 

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI 3 i 4 - LETNICH 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

POLECENIE: Drogi Rodzicu przeczytaj dziecku opowiadanie o wiewiórce Sonii           

i wspólnie z dzieckiem wykonaj ćwiczenia, które ona wykonuje (najlepiej przed 

lustrem). 

„Urodziny wiewiórki Sonii” 

 

Wyobrażamy sobie, że nasza buzia to dom wiewiórki Sonii - Wiewiórka Sonia budzi 

się i przez chwilę próbuje sobie przypomnieć, jakie miała plany (robimy z warg dzióbek          

i ruszamy nim na boki). Miała urządzić przyjęcie urodzinowe, ale zobaczyła, że w jej domu 

jest bałagan i musi najpierw posprzątać. Zaczyna zamiatać całą dziuplę (językiem malujemy 

podniebienie twarde, miękkie i policzki). Tej zimy spadło bardzo dużo śniegu, więc Sonia 

musi również odśnieżyć gałęzie (masujemy zębami dolną wargę). Nie zapomina o koronach 



drzew znajdujących się wysoko na górze (czeszemy zębami górną wargę). Trzeba policzyć 

ilu przyjdzie gości (czubkiem języka dotykamy każdego zęba na górze i na dole) i dla 

każdego z nich rozkłada talerzyk i serwetkę. Wszystko przygotowała, ale gości ciągle nie 

było. Rozejrzała się dookoła (czubkiem języka dotykamy do nosa, do jednego i drugiego 

ucha, wysuwamy język na brodę). W końcu goście przyszli i wiewiórka wita ich serdecznie 

(uśmiechamy się i przesyłamy całuski).  

 

2. Ćwiczenia oddechowe: 

• „tańczący płomyczek” – dmuchamy na płomyczek świeczki delikatnie, żeby 

nie zgasł. Przy tym ćwiczeniu nabieramy powietrze nosem wypuszczamy 

ustami. Staramy się, aby oddech był równomierny.  

• „siłacz” – słomką nabieramy powietrza tak, aby na czubku słomki „przykleił 

się” i utrzymał na chwilę mały papierowy pasek. 

 

3. Zestaw wyrazów do utrwalania prawidłowej wymowy wyrazów: 

• Wyrazy do utrwalania wymowy „f, w” (przy wymowie tych wyrazów lekko 

przygryź górnymi zębami dolną wargę) – fala, falbanka, fasola, foka, 

fontanna, fosa, fotel, kufel, wata, wanna, wafelki, wakacje, wujek, wełna, 

walizka, wulkan, ława, kawa, oliwa, mowa, kowal, owoce, mewa. 

• Wyrazy do utrwalania wymowy „l” (przy wymowie tych wyrazów język na 

zaczarowane miejsce buzia lekko otwarta) – lalka, lampa, lampion, 

latawiec, lato, legenda, lejce, lejek, lemoniada, len, leń lokal, lokomotywa, lok, 

lotnik, lody, luneta, antylopa, hala, palec, sala, wesele, apel, bal, kowal, motyl, 

medal, ul. 

• Wyrazy do utrwalania wymowy „s, z” (przy wymowie tych wyrazów 

robimy szeroki uśmiech i pokazujemy zbliżone ząbki) – sala, sałata, 

samochód, samolot, sandały, sanki, satelita, sobota, sok, sopel, sowa, 

sekunda, sufit, sylaba, syn, las, hałas, ananas, kompas, kokos, kluski, 

kołyska, miska, zabawa, zagadka, zapach, zapałka, zupa, waza, wazon, 

gazeta, koza, wózek, lizak, pyzy. 

• Wyrazy do utrwalania wymowy „k, g” (przy wymowie tych wyrazów 

przyciskamy czubek języka szpatułką) – kawa, kabel, kanapa, kapa, kanał, 

koło, komin, kolano, kula, oko, jajko, mleko, pokój, bajka, piłka, bułka, 

kanapka, klamka, guma, gama, gapa, głowa, noga, waga, wagon, ogon, flaga, 

igła, papuga.  

 



ZESTAW ĆWICZEŃ NA SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE 

(Nieprawidłowa wymowa głosek: S, Z, C, DZ) 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

(Drogi Rodzicu wykonaj te ćwiczenia z dzieckiem przed lustrem) 

 

• Całuski, 

• Szeroki uśmiech – uśmiechnij się szeroko i pokaż zęby, 

• Zaczarowane miejsce – czubek języka dotyka do górnych zębów przy lekko 

otwartej buzi, 

• Rybka – robimy kółeczko z ust, 

• Malowanie sufitu – precyzyjne ruchy języka od górnych zębów w stronę gardła 

i z powrotem, 

• Liczenie zębów – dotykanie czubkiem języka kolejno do wszystkich zębów 

• Mycie zębów – czubkiem języka myjemy zewn. i wewn. powierzchnię górnych 

i dolnych zębów (buzia zamknięta) 

• mlaskanie czubkiem języka, środkiem języka 

• kląskanie 

• masowanie językiem podniebienia twardego 

• „koci grzbiet” – opieramy czubek języka o dolne dziąsła a środek języka 

podnosimy do góry tak aby ułożył się w garb. 

 

2. Ćwiczenia prawidłowego połykania:  

(Ćwiczenia unoszenia języka, połykania śliny oraz połykania płynów): 

• Ćwiczenia unoszenia języka: 

➢ pokazanie prawidłowego ułożenia języka na sobie, 

➢ dotykanie końca języka i części przyzębnej podniebienia zimną 

łyżeczką w celu ułatwienia trafienia nim na właściwe miejsce, 

• Ćwiczenia w połykaniu śliny: 

➢ prawą ręką przytrzymujemy głowę dziecka od tyłu, dwoma palcami 

lewej ręki rozchylamy wargi, a kciuk układamy na krtani, 

➢ prosimy dziecko o uniesienie języka do podniebienia górnego i 

zacisnąć zęby oraz przełknąć ślinę, 

➢ ćwiczenie powtarzamy dotąd, aż połykanie śliny przebiega szybko i nie 

wyczuwa się pod palcami napięcia warg, 

 



• Ćwiczenia w piciu płynów: 

➢ przypomnienie dziecku prawidłowego sposobu połykania śliny, 

➢ prosimy, aby w taki sam sposób połknęło nabrany do jamy ustnej płyn, 

 

3. Ćwiczenia oddechowe: 

(Ćwiczenia prawidłowego sposobu oddychania) 

a. „tańczący płomyczek” – dmuchamy na płomyczek świeczki delikatnie, żeby nie 

zgasł. Przy tym ćwiczeniu nabieramy powietrze nosem wypuszczamy ustami. 

Staramy się, aby oddech był równomierny.  

b. „siłacz” – słomką nabieramy powietrza tak, aby na czubku słomki „przykleił się” 

i utrzymał na chwilę mały papierowy pasek. 

 

4. Zestaw wyrazów do utrwalania prawidłowej wymowy głoski „s”: 

a. „Wąż” - naśladujemy, jak wąż syczy: ssssssssssssss (ząbki sklejone i robimy 

szeroki uśmiech), 

b. Powtarzanie sylab: sa, so, se, su, sy, as, es, us, os, ys, asa, oso, ese, usu, 

ysy, asas, eses, osos, usus, ysys, 

c. Wyrazy do utrwalania wymowy „s” (przy wymowie tych wyrazów ząbki 

sklejamy i robimy szeroki uśmiech):  

✓ sala, sałata, samochód, samolot, sandały, sanki, satelita, sobota, sok, 

sopel, sowa, sekunda, sufit, sylaba, syn, sól, synek, sukienka, słoń, 

✓ las, hałas, ananas, kompas, kokos, nos, kłos, pies, lis,  

✓ kluski, kołyska, miska, masa, kasa, klasa, pasek, piasek, basen, fasola, 

osa, kosa, włosy, wąsy, mięso, 

 

Przykładowe zabawy logopedyczne: 

• „Zgadnij co to za dźwięk” – zadaniem dziecka jest odgadywanie odgłosów 

wydawanych przez przedmioty (np. brzęk kluczy, uderzanie klockiem o 

podłogę, dźwięki instrumentów itp.) oraz odgłosy wydawane przez 

zwierzęta. 

• „Magiczna skrzynia skarbów” – zadaniem dziecka jest wyjmowanie              

z pudelka schowanych wcześniej przez Rodzica różnych                                        

przedmiotów (np., klocek, pluszowy miś, skarpetka) i podanie nazwy 

przedmiotu. 



• „Czary – mary” – zadaniem dziecka jest rozdmuchanie ryżu, pod którym 

schowany jest obrazek i nazwanie co na tym odkrytym obrazku jest. 

 

 

Podaję również link do różnych audycji słuchowych wspomagających rozwój mowy                

i kształtowanie pamięci słuchowej. Oto on: https://www.polskieradio.pl/18,Dzieci 

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie, życzę zdrowia  

oraz owocnej pracy w domu. 

Logopeda 

Monika Bijata 

 

https://www.polskieradio.pl/18,Dzieci

