
DRODZY RODZICE! 

Oto kolejny zestaw ćwiczeń logopedycznych: 

 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 3 – 4 letnich: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

Zabawa pt. „Pomyśl i wymyśl” – wykonaj wszystkie ćwiczenia buzi, które 

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

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

      https://i.pinimg.com/originals/5d/47/93/5d4793761056011922f4950fad080d8c.jpg 

2. Ćwiczenia oddechowe:  

• Zabawa pt. „Poruszająca się trawa” – zabawa ta polega na tym, że dziecko 

dmucha na wyciętą z papieru trawę, od strony lewej do prawej, tak, aby na 

jednym wydechu wychyliły się wszystkie źdźbła trawy. Pamiętamy, że podczas 

dmuchania wdech wykonywany jest nosem a buzią wypuszczamy.   

3. Zabawa pt. „Sklep z zabawkami” – zabawa ta polega na tym, że dziecko 

rysuje podane przeze mnie wyrazy, które zawierają w nazwie głoskę [L]           

i wyrazy, w których nie ma głoski [L]. Rodzic pokazuje dziecku narysowane 

wyrazy (nazwy zabawek), które znajdują się w sklepie a dziecko musi je 

zapamiętać. Potem Rodzic miesza rysunki i zadaniem dziecka jest wybrać 

wszystkie zabawki (czyli wyrazy z głoską [L]) i prawidłowo wypowiedzieć 

nazwy tych zabawek. Jest to zabawa do utrwalania prawidłowej wymowy 

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

zęby a buzia jest lekko otwarta. Oto te wyrazy:  

• lampa, balon, lokomotywa, chleb, butelka, flaga, motyl, telefon, lalka, ul, 

klatka, lew, lusterko (wyrazy, które są w sklepie), 

• oraz wyrazy, w których nie ma głoski [L] – samochód, pajacyk, 

poduszka, książka, żołnierzyk, pociąg, śmieciarka, miś, wózek. 

https://i.pinimg.com/originals/5d/47/93/5d4793761056011922f4950fad080d8c.jpg


4. Zabawa pt. „Wagoniki” – jest to zabawa polegająca na tym, że Rodzic 

rozkłada na małych kartkach obrazki zawierające w nazwie głoskę [S] lub [SZ].  

Następnie Rodzic kładzie na początku węża (symbol głoski [S] – syczenie 

węża: ssssssss) a pod spodem drzewo (symbol szumu drzew: sz,sz,sz)           

i tłumaczy dziecku, w jakim pociągu będą jechać dane wyrazy. Zabawa ta 

utrwala prawidłową wymowę głoski [S] i kształtuje słuch fonematyczny. 

PAMIĘTAJ! przy wymowie głoski [S] sklejamy zęby i robimy szeroki uśmiech. 

Podaję wyrazy z głoską [S] i [SZ] do tej zabawy: 

•  samochód, sandały spodnie, sukienka, skarpety, skakanka, słoń, sowa, 

sopel, syn, sól,  

• szafa, szalik, szelki, szkoła, szkło, szopa, szuflada, szabla, szufelka, 

szop, szpak.  

5. Wyliczanki - rymowanki do nauki na pamięć: 

“Zagubione [z]” 
 
Gdzieś się “z” zawieruszyło, 

zabłąkało, zagubiło. 

Może je koza zajada 

myśląc, że to sałata. 

Może je zebra ukradła, 

szukając “z” z abecadła. 

Może jest w zabawkach Zosi, 

poszukajmy, Zosia prosi. 

 
 

                                           

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę miłej zabawy  

Logopeda 

Monika Bijata 

 


