
DRODZY RODZICE! 

Oto kolejna porcja ćwiczeń logopedycznych: 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 3 – 4 – letnich: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

(Wykonaj poranną gimnastykę buzi i języka z Misiem Zyziem. Ćwiczenia zrób przed lustrem). 

„Dzień dobry misiu” 

Dzisiaj twój język będzie małym Misiem Zyziem, a buzia jego domkiem. Miś obudził 

się wcześnie rano – poprzeciągał się, poziewał (szerokie ziewnięcie). Zrobił poranną 

gimnastykę – kilka podskoków (unoszenie języka na górny wałek dziąsłowy), kilka 

wymachów rąk (wypychanie językiem policzków) i pięć okrążeń (w prawo i w lewo) 

wokół stołu (ruchy okrężne języka w przedsionku jamy ustnej, usta zamknięte). Umył 

ząbki (oblizywanie czubkiem języka górnych i dolnych zębów po wewnętrznej stronie 

przy zamkniętych i otwartych ustach). Postanowił policzyć swoje ząbki (dotykanie 

czubkiem języka każdego zęba na dole i górze). Nagle poczuł wielki głód i usłyszał 

jak mu burczy w brzuchu (wibrowanie wargami bbb, bbb). To znak, że pora na 

śniadanie i pyszny miodek (oblizywanie warg).   

 

2. Ćwiczenia oddechowe: 

(PAMIĘTAJ! powietrze nabieramy nosem a buzią wypuszczamy) 

• Zabawa pt. „Trąbka” – zadaniem dziecka jest dmuchanie w trąbkę 

zwiniętą z dłoni lub z kartki papieru (mocne dmuchnięcie – wiatr zimowy, 

lekkie – wietrzyk wiosenny). 

3. Zabawa pt. „Pełny kosz” – zabawa ta polega na wrzucaniu piłki do kosza 

przy prawidłowo wypowiedzianym wyrazie. 

• Wyrazy do utrwalania prawidłowej wymowy głoski [L] (PAMIĘTAJ! 

przy wymowie głoski [L] czubek języka dotyka za górne zęby a buzia jest 

lekko otwarta): Jola, lekarz, wróbel, pędzel, malarz, fotel, las, Lucyna, 

seler, lotnik, Bolek, lampa, motyl, węgiel, leniwy, lama, Ola, telefon, 

naleśnik, sztalugi, samolot, Lena, lew, Emil, widelec, lokomotywa, pędzel,  



4. Zabawa pt. „Bębenkowe melodie” – zabawa ta polega na tym, że Rodzic 

wystukuje prosty rytm dzieląc podane wyrazy na sylaby. Zadaniem dziecka 

jest powtórzyć prawidłowo wyraz i zagrać na bębenku. 

• Wyrazy do utrwalania prawidłowej wymowy głoski [S] (PAMIĘTAJ! 

przy wymowie głoski [S] sklejamy zęby i robimy szeroki uśmiech): kasa, 

klasa, pasek, piasek, sandały, spodnie, sukienka, skarpety, ser, kos, kłos, 

włos, stos, sałata, smerfy, suwak, krasnoludek, kreska, 

5. Gra pt. „BINGO” – gra do utrwalania prawidłowej wymowy głoski [G]. Do gry 

potrzebne będą dwie kostki w różnych kolorach. Dziecko rzuca kostkami          

i zaznacza właściwy obrazek. Wygrywa ten, kto pierwszy będzie miał 

pokolorowane wszystkie obrazki w pionie lub poziomie. Podaję link do tej gry: 

https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/02/Bingo-gra-z-kostkami-

głoska-g.pdf  

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę przyjemnej zabawy 

Logopeda 

Monika Bijata 

https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/02/Bingo-gra-z-kostkami-głoska-g.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/02/Bingo-gra-z-kostkami-głoska-g.pdf

