
Drodzy Rodzice! 

To kolejna porcja ćwiczeń logopedycznych  

dla dzieci 5 – letnich. 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

Wykonaj ćwiczenia usprawniające język, wargi i podniebienie przed lustrem) 

• Dzięcioł – buzia otwarta a czubek języka stuka po wałku dziąsłowym            

za górnymi zębami, 

• Masażysta – buzia otwarta, czubek języka masuje wałek dziąsłowy             

(za górnymi zębami), 

• Huśtawka – czubkiem języka oblizujemy górne dziąsła, 

• Powitanie – buzia otwarta a czubkiem języka dotykamy każdego zęba u góry, 

• Zagniatanie ciasta – buzia otwarta a czubek języka naciska na wałek 

dziąsłowy, 

• oblizujący się kot – dokładne oblizywanie warg przy szeroko otwartej buzi, 

język porusza się powoli, w określonym kierunku, 

• malarz – buzia otwarta a czubek języka przesuwa się od górnego wałka 

dziąsłowego w stronę gardła (czyli od wewn. strony górnych zębów do 

gardła), 

• konik – „przyklejanie” języka do podniebienia i głośne „odklejanie” go, 

• rybka – zęby złączone, wargi zaokrąglone i lekko wysunięte do przodu – 

zamykają się i otwierają, 

• całusek – ściągamy usta i wysuwamy do przodu, 

• minki – na zmianę pokazujemy uśmiech i „pyszczek rybki” (wargi 

zaokrąglone) przy złączonych zębach. 

2. Rozwiąż zagadki: 

(Wypowiedz prawidłowo każdy wyraz, który jest rozwiązaniem danej zagadki) 

• W każdym domu stoi ona wieszakami wypełniona (szafa),  

• Kiedy deszcz i kałuże wszędzie, w nim każda noga sucha będzie (kalosz), 

• Czy to w biurku czy w komodzie skarbów w niej przybywa co dzień (szuflada),  

• U żyrafy długa, nie posiada jej żmija a na twojej zimą szalik się owija (szyja), 

• Budynek duży, przyjaźnie cię woła; w nim ławki, krzesła, tablica i miła Pani co 

wiele nauczy (szkoła), 

• Żółci się, lekko rumieni, dojrzewa na słonku, wśród zielonych listków wisi na 

ogonku (gruszka), 



• Kiedy wieczór przychodzi, ona pod głowę twą wchodzi (poduszka). 

3. Połącz wyrazy, które się rymują: 

(Wypowiedz prawidłowo każdy wyraz, który jest podany w rymowanych parach) 

Kolarz                 duszek 

Kosz                   garnuszek 

Szyna                 kosze 

Szufelka             muszelka 

Nosze                 maszyna 

Fartuszek            leniuszek 

Paluszek             kieliszek 

Puszek                groszek 

Braciszek            grosz  

Śpioszek             Ireneusz 

Mateusz              malarz 

 

4. Kalambury 

(Odgadnij pokazywane przez Rodzica za pomocą gestu podane wyrazy. Każdy 

odgadnięty wyraz powtórz prawidłowo 2 razy). Oto wyrazy: 

• Poduszka, koszyk, łóżko, daszek, kalosze,  

• Mysz, wąż, lekarz, malarz, kapelusz. 

5. Uporządkuj podane imiona dzieci wg imion dziewczynek i chłopców: 

• Żaneta, Jerzy, Katarzyna, Błażej, Grażyna, Ambroży, Grzegorz, Marzena, 

Andrzej, Marzanna, Róża, Bożydar. 

6. Gra planszowa do utrwalania głoski [R] – podaję link do tej gry: 

https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/07/Gra-planszowa-z-głoską-r.pdf 

  

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę zdrowia,  

przyjemnej zabawy w domu 

Logopeda 

Monika Bijata 

 

 

https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/07/Gra-planszowa-z-głoską-r.pdf

