
DRODZY RODZICE! 

Oto kolejny zestaw ćwiczeń logopedycznych: 

 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 3 – 4 letnich: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

Zabawa pt. „Pewna biedroneczka co kropeczki miała uśmiechnięta 

ćwiczyć dzisiaj chciała” – wykonaj wszystkie ćwiczenia buzi, które pokazuje 

biedroneczka (można wykorzystać do tej zabawy lusterko). Jest to zabawa 

usprawniająca język, wargi i podniebienie. Podaje link do tej zabawy: 

https://wordwall.net/pl/resource/1044408/gimnastyka-buzi-i-języka-z-biedronką 

2. Ćwiczenia oddechowe:  

• Zabawa pt. „Podskakujące baloniki” – zabawa ta polega na tym, że dziecko 

nadmuchuje baloniki a Rodzic zawiązuje nitką nadmuchane baloniki. 

Pamiętamy, że podczas dmuchania wdech wykonywany jest nosem. 

Zadaniem dziecka jest narysować na balonach uśmiechniętą minkę i dmuchać 

na balony tak, żeby nie opadły na podłogę. 

3. Zabawa słuchowa pt. „Co szeleści?” – zabawa ta polega na odgadywaniu 

przez dziecko odgłosów różnych szeleszczących rodzajów materiałów. Kto 

więcej odgadnie ten wygrywa np. 

• Folia, 

• Karton,  

• Celofan, 

• Papier, 

• Zgniatanie plastikowej butelki itp. 

4. Zabawa pt. „Kosz niespodzianka” – zabawa ta polega na tym, że dziecko    

z zasłoniętymi oczami odgaduje za pomocą dotyku przedmioty, które wylosuje  

z koszyka . Jest to zabawa do utrwalania prawidłowej wymowy głoski [L]. 

https://wordwall.net/pl/resource/1044408/gimnastyka-buzi-i-języka-z-biedronką


PAMIĘTAJ! przy wymowie głoski [L] czubek języka dotyka za górne zęby       

a buzia jest lekko otwarta.  

• Do koszyka wkładamy następujące przedmioty: lalka, klocek, 

lusterko, klapek, pędzelek, klucze, filiżankę, okulary, pilot od telewizora, 

flamaster itp. (czyli przedmioty, które w nazwie mają głoskę „L”). 

5. Zabawa pt. „Raz, dwa, trzy losujesz ty” – jest to zabawa polegająca na tym, 

że Rodzic na małych kartkach pisze wyrazy podane przeze mnie i układa te 

kartki na stole tak, aby nie było widać co jest napisane. Zadaniem dziecka jest 

wskazać kartkę i odgadnąć co jest na niej napisane (Rodzic opisuje przedmiot 

lub zwierzę tak, aby dziecko mogło odgadnąć o czym jest mowa). Zabawa ta 

utrwala prawidłową wymowę głoski [Z]. PAMIĘTAJ! przy wymowie głoski [Z] 

sklejamy zęby i robimy szeroki uśmiech. Podaję wyrazy z głoską [Z] do tej 

zabawy: 

• Zebra, zegar, zabawka, koza, zając, zamek, bluza, lizak, wazon, zupa, 

zeszyt, ząb, język, muzyka, gazeta, wózek itp.  

6. Wyliczanki - rymowanki do nauki na pamięć: 

Pan Sobieski miał trzy pieski 
 

Pan Sobieski miał trzy pieski, 

Żółty, biały i niebieski. 

Jeden, dwa, trzy, cztery, 

Przyjdzie po nie myszka Mery. 
 

                                           

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę miłej zabawy  

Logopeda 

Monika Bijata 

 


