
DRODZY RODZICE! 

Oto kolejna porcja ćwiczeń logopedycznych: 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 5 – letnich: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

• Zabawa pt. „Wesołe minki dla chłopca i dziewczynki” – 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. „Korytarz krecika” – 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. „Zgaduj zgadulo” – zabawa ta polega na uzupełnieniu zdań 

wyrazami podanymi w ramce. Pamiętaj! Przy wymowie głoski [SZ] czubek języka 

dotyka za górne zęby, zęby zbliżone i robimy kółeczko z ust. Każde zdanie powtórz 

dwa razy. Wstawiając wyraz musisz zmienić jego końcówkę. Jest to zabawa 

utrwalająca poprawną wymowę głoski [SZ] 

 

SZKOŁA, GRUSZKA, KOSZ, KOSZULA, MALARZ, JEŻ, KALOSZE, MASZYNA, 

SZYBA 

 

1. Pod krzakiem siedzi ............................. . 

2. Nasza ............................ ma dużą szatnię. 

3. ................................ maluje nasze mieszkanie. 

4. W szatni woźny wstawił nową .............................. . 

5. ......................... wisi na wieszaku. 

6. Na korytarzu stoi ........................ . 

7. Leszek szuka ........................ pod szafką.  

8. W koszyku są trzy jabłka i ....................... . 

9. .......................... do szycia stoi na szafie. 

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


4. Zabawa pt. „Klaśnij lub kucnij” – zabawa ta polega na wysłuchaniu głoski 

[Ż] lub głoski [R] w podanych wyrazach. Zadaniem dziecka jest klaśnięcie, 

gdy w wyrazie usłyszy głoskę [Ż] lub kucnięcie, gdy w wyrazie usłyszy głoskę 

[R]. Jest to zabawa utrwalająca prawidłową wymowę wyrazów z głoską [Ż] 

oraz głoską [R]. Każdy wyraz powtórz dwa razy. Oto wyrazy do tej zabawy: 

• żaba, ryba, rak, żuk, rakieta, Romek, Żaneta, rama, żyto, Renata, żelazko, 

rosa, żółty, rumak, żółw, żakiet, rana, Radek. 

5. Zabawa pt. „Detektyw” – zabawa ta polega na wyszukaniu przedmiotów, 

które pasują do kuchni i przedmiotów, które pasują do pokoju. Jest to 

zabawa utrwalająca prawidłową wymowę głoski [R]. 

KUCHNIA 

 

• Wyrazy do utrwalania prawidłowej wymowy głoski [R] (PAMIĘTAJ! przy 

wymowie głoski [R] czubek języka uderza o wałek dziąsłowy czyli za górne 

zęby a buzia jest otwarta): Oto te wyrazy: 

parapet, garnek, przyprawy, telewizor, radio, narożnik, ogórek, ramka, 

toster, gruszka, kołdra, kran, zmywarka, żyrandol, ścierka, herbata, 

papryka, kaloryfer.                                              

 

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę przyjemnej zabawy 
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