
DRODZY RODZICE! 

Oto kolejny zestaw ćwiczeń logopedycznych: 

 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 3 – 4 letnich: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

Zabawa pt. „Panda stroi minki” – wykonaj wszystkie ćwiczenia buzi, które 

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

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

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/03/Dzie%C5%84-Pandy1-

karty.pdf 

2. Ćwiczenia oddechowe:  

• Zabawa pt. „Skoczne piłeczki” – zabawa ta polega na tym, że wkładamy do 

papierowego kubeczka piłeczkę styropianową lub kulkę z papieru, lub gazety 

a zadaniem dziecka jest dmuchać do kubeczka tak, żeby piłeczka się unosiła. 

Pamiętamy, że podczas dmuchania wdech wykonywany jest nosem a buzią 

wypuszczamy.   

3. Zabawa ruchowo – artykulacyjna pt. „Kroki” – zabawa ta polega na tym, że 

Rodzic wymienia kolejno nazwy różnych zwierząt: bocian, wrona, kura, 

kaczka, gęś, zając, osa, pies, wróbel, koń, krowa. Zadaniem dziecka jest 

naśladowanie ich sposobu poruszania się oraz wydawane przez nich odgłosy. 

 

4. Zabawa słuchowo – ruchowa pt. „Bystre ucho” – zabawa ta polega na tym, 

że dziecko siada naprzeciwko Rodzica i rozkładając ręce trzyma je                 

w gotowości do klaśnięcia. Rodzic bardzo powoli zbliża do siebie dłonie. Nagle 

wykonuje silne klaśnięcie. Jeśli dziecko będzie uważne, klaśnie w dłonie 

prawie równocześnie z Rodzicem tworząc echo. Zabawę należy powtórzyć 

kilka razy.  

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/03/Dzie%C5%84-Pandy1-karty.pdf
https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/03/Dzie%C5%84-Pandy1-karty.pdf


 

5. Zabawa słuchowo – artykulacyjna pt. „Fantazyjny języczek” – zabawa ta 

polega na tym, że Rodzic prosi dziecko o uważne słuchanie słów                      

i powtarzanie ich jak echo. Zwraca uwagę na to, aby dziecko dokładnie 

naśladowało natężenie i tempo wymawianych słów. 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:  

• apel (głośno), bal (szeptem), dal (szybko), fotel (cicho), gol (wolno), 

kowal (głośno), król (szeptem), medal (szybko), model (cicho),      

motyl (wolno), nauczyciel (głośno), obywatel (szeptem),               

parasol (szybko), pędzel (cicho), pudel (wolno), stal (głośno),           

szal (szeptem), ul (szybko), węgiel (cicho), wróbel (wolno). 

6. Zabawa pt. „Mistrz spostrzegawczości” – jest to zabawa polegająca na 

tym, że Rodzic rozkłada na małych kartkach 3 obrazki (dziecko rysuje obrazek 

do podanego wyrazu). Zadaniem dziecka jest zapamiętać te trzy obrazki. 

Następnie dziecko zakrywa oczy a Rodzic chowa jeden z obrazków a dziecko 

musi zgadnąć, jakiego obrazka brakuje. Zabawa ta utrwala prawidłową 

wymowę głoski [Z]. PAMIĘTAJ! przy wymowie głoski [Z] sklejamy zęby            

i robimy szeroki uśmiech. Podaję wyrazy do tej zabawy: 

• pozować, brązowy, muzyka, obrazy, zegarek, zapałka, zupa, zebra, 

wozy, koza, zając, lizak, zdjęcie, zabawka, telewizor, wózek, zero, 

zeszyt, ząb, zamek. 

7. Wyliczanki - rymowanki do nauki na pamięć: 

“Literka L” 

 

Ma mnie Ala, Ela, Ola, 

co chodziła do przedszkola. 

Ma też Emil, Bolek, Lolek 

i cebula, kalafiorek. 



Jestem taka lekka, lotna 

lecz nie jestem wcale psotna. 

Latem galopuję w lesie, 

aż się echo w lesie niesie 

                                           

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę miłej zabawy  

Logopeda 

Monika Bijata 

 

 


