
DRODZY RODZICE! 

Oto kolejny zestaw ćwiczeń logopedycznych: 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 5 – letnich: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

Zabawa pt. „Gimnastyka buzi i języka z klockami Lego” – 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. „Kto pierwszy?” – 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. „Poszukiwacz” – 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 

BLISKO (oznacza: dziecko jest blisko kartki z wyrazem) lub DALEKO 

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

powtórz dwa razy. Pamiętaj! Przy wymowie głoski [Ż] czubek języka dotyka za 

górne zęby, zęby zbliżone i robimy kółeczko z ust. Jest to zabawa utrwalająca 

prawidłową wymowę głoski [Ż]. Oto wyrazy do tej zabawy: 

• abażur, bażant, żaba, ciężarówka, drużyna, filiżanka, jeżyny, kałuża, 

koleżanka, kożuch, księżyc, leżak, nosorożec, nożyczki, nożyk, pierożek, 

piżama, podróże, pożar, pożyczka, rożek. 

4. Zabawa pt. „Wąż” – zabawa ta polega na tym, że Rodzic pisze na małych 

kartkach wyrazy podane przeze mnie i układa je na stole w małych 

odległościach (jedną za drugą) tworząc węża. Zadaniem dziecka jest dojść na 
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koniec węża i z powrotem. Gdy dziecko stanie na karteczce z wyrazem musi 

go prawidłowo powiedzieć dwa razy. Wygrywa ta osoba, która pierwsza to 

zrobi. Jest to zabawa utrwalająca prawidłową wymowę głoski [R]. Do zabawy 

potrzebna jest kostka i pionki. 

• 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: 

aparat, ara, biurko, borówka, cerata, chmura, choroba, ciężarówka, 

córka, cukierek, czarodziej, czereśnie, dziura, figura, garaż, generał, 

gitara, gorączka, góra, góral.                                            

5. Zabawa pt. „Wymyślanka” – zabawa ta polega na wymyśleniu jak 

największej liczby wyrazów na głoskę [Ż] oraz na głoskę [R]. Wygrywa ta 

osoba, która wymyśli więcej wyrazów.   

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę przyjemnej zabawy 
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