
DRODZY RODZICE! 

Oto kolejny zestaw ćwiczeń logopedycznych: 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 5 – letnich: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

Zabawa pt. „Pingwinkowa gimnastyka buzi” – 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. Podaje link do tej zabawy: 

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

PINGWINKI.jpg 

2. Ćwiczenia oddechowe:  

• Zabawa pt. „Czarodziejski taniec płomyczka” – 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. „Budowniczy” – zabawa ta polega na budowaniu wyrazów. 

Rodzic mówi początkową sylabę wyrazu a dziecko musi dodać takie sylaby, 

żeby stworzyły wyraz np. żon.... (mówi Rodzic) a dziecko dodaje ... kil              

i wychodzi wyraz żonkil. Każdy utworzony wyraz powtórz kilka 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 sylaby do tej zabawy: 

• Ży... (żyrandol, żyrafa, żyto), żel... (żelki, żele), żon... (żonkil), ża... (żaba, 

Żaneta), żó.... (żółty, żółw, żuk) itp. (mogą to być inne wyrazy, niż te 

zaproponowane przeze mnie). 

4. Zabawa pt. „Szeleszczyk” – zabawa ta polega na tym, że Dziecko szeleści 

kartką papieru wtedy, gdy usłyszy głoskę – [R] na końcu wyrazu. Każdy 
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usłyszany wyraz dziecko musi powtórzyć prawidłowo 2 – 3 razy. Jest to 

zabawa utrwalająca prawidłową wymowę głoski [R].  

• 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:  

szafa, tor, sanki, maszyna, ser, żaba, motor, szyba, rower, traktor, tratwa, 

sowa, por, lampa, aparat, wór, koło, mur, sala, tron, bór, dwór, droga, 

kalafior.                                                                                   

5. Wiersz do nauki na pamięć: 

„ILE GŁOSÓW W LESIE " 

(Hanna Zdzitowiecka) 

Gdy się wsłuchasz w leśną ciszę, 

Tysiąc głosów możesz słyszeć: 

śpiewa wilga, komar bzyka, 

świerszczykowa gra muzyka, 

strumień nuci swą piosenkę, 

złota pszczoła leci z brzękiem, 

szumią drzewa, dzięcioł stuka, 

kukułeczka w gąszczu kuka. 

Bąk kosmaty huczy basem, 

mała żabka skrzeknie czasem, 

stuk! - O ziemię szyszka stuknie, 

trzaśnie głucho gałąź sucha. 

Tysiąc głosów w lesie słyszy, 

kto uważnie umie słuchać. 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę przyjemnej zabawy 

Logopeda 

Monika Bijata 

 


